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ایحرفهدکتریدرجهدریافتجهتنامهایانپ



 عىًان:

 مخاط در پیلًری َلیکًباکتر پاتًلًشیک عفًوت بررسی

 مسمه سیستیت  کلٍصفرا در مبتالیان بٍ   کیسٍ
 

 

 : استاد راَىما

 امیه رضازادٌ دکتر

 فر زادٌ دکتر خاطرٌ عیسی

 دادخًاٌ بُريز دکتر

 : مشاير تاداس

 َادی پیری دکتر
 

 داوشجً:

 حکیمٍ میرزائی

 ;<68تابستان 

 :6;5شماره پایان نامه : 
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شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در 

خدایی که هرچه دارم از  .لحظه لحظه زندگیست

 .اوست....

تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام 

جناب آقای دکتر امین رضازاده که از محضر پر 

فیض تدریسشان ، بهره ها برده ام.استاد عزیزی 

که بدون حمایت های ایشان حتی برگی از این 

 پایان نامه نوشته نمیشد.

همچنین از زحمات و کمک های بی پایان سرکار 

ه فرو جناب آقای دکتر خانم دکتر خاطره عیسی زاد

هادی پیری اساتید محترم راهنما و مشاور نهایت 

زرگی که درخدمت بسپاس و قدردانی رادارم اساتید 

 نها بودن افتخار بزرگی برای اینجانب بود.آ

همچنین از جناب آقایان دکتر ایرج فیضی  و دکتر 

عباس یزدانبد و دکتر محسن ارزنلو اساتید محترم 

 سپاس را  دارم. و داور کمال تشکر

 تقدیم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم :
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آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند، 

سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بالی 

مشکالت و نامالیمات کردند تا من به جایگاهی که 

 .اکنون در آن ایستاده ام برسم. 

تو ای پدر عزیزم جناب آقای عطاب سمیعی  از 

 هر چه می گویم باز هم کم می آورم

خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و 

 پناهم شدیدر ناامیدی ها 

 و لبریزم کردی از شوق

 اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد.

به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با 

و تو ای مادر عزیز  ندارد همه بزرگیش مثل تو را 

از جانم سرکار خانم پروانه پورمحمد شیرازی  تر

 ای شوق زیبایی نفس کشیدن

 ای روح مهربان هستی ام

تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام 

 وجود از من دور کردی و
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عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون 

 توانستی طعم خوش

 پیروزی را به من بچشانی

جناب آقای کوچکعلی  :تقدیم به خانواده عزیزم

محمد نیا وآقای مسعود عبدالهی و خاله های 

مهربانم سرکار خانم منیژه پورقلی و سرکار خانم 

 .فرزانه پورمحمد شیرازی که

نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید 

شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که 

ی دارم . ثمره تالش برای افتخار من است، مرهم

پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و 

ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنشان 

 .بگذرانم

سرکار خانم مهندس  :خواهران عزیزمتقدیم به 

سرکار خانم مهندس زینب محمدنیا -شیما محمدنیا

م دکتر نغمه عبدالهی و برادران نو سرکار خا

قای دکتر کامران آهمیشه حامی من جناب 

قای  آقای حامد محمدنیا و جناب آمحمدنیا و جناب 
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مهندس محمد سام پور محمد شیرازی و جناب 

 قای محمد عبدالهیآ

 :مهربان فرشتگانی که

لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، 

جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه 

های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز 

 آنهاست.

تقدیم به دوستان عزیزتر از جانم گوهران گرانبهایی 

که از بزرگترین هدیه های خداوند به من بودند 

سرکار خانم دکتر مریم –سرکار خانم فریال فریدفر 

صبوری و سرکار خانم دکتر المیرا مختاری اصل که 

 آغاز کردیم و باهم این مسیر را پیمودیم.باهم 
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چکیذٌ فارسی
مؼذه تنوب حتمبال که ا دارنذاللت د مسبله ینا ثزاهی صفزری مدبری در پیلهاذ. مزتجظ ثب وبی  یبفته :سبثقه تحقیق

تالضمبن ثز این ثهد که ثجینیم آیب ویر گهنه ارتجبعی ثین هخهد  در این مغبلؼه نیست.صن ین پبتهافؼبلیت هده محذ

 در مخبط کیسه صفزا ه ضبیؼبت پیص ثذخیم آن هخهد دارد یب نه. اذ. پیلهری

 ه گزفتنذ قزار سیستکتهمی کله ػمل تحت مشمن سیستیت  کله ػلت ثه که ثیمبر 675 تؼذاد :ضیهه اخزای عزح

 صفزای ی کیسه ثبفت اس. ضذنذ انتخبة آسبن تصبدفی غیز رهش ثب ثهدنذ مغبلؼه ثه هرهد مؼیبروبی ثب مغبثق

ی  پبتهلهصیک ه نمهنه ثزرسی خوت اهل نمهنه. ضذ  ثزداضت نمهنه ده ثهد، ضذه خذا ػمل عی که ثیمبران ی ومه

. ضذ ارسیبثی  (PCR) پلیمزاسی ای سندیزه هاکنص مهلکهلی رهش ثب پیلهری ولیکهثبکتز صنهم خستدهی ثزای دهم

 سکهنت محل ه خنس، سن، ثه مزثهط ثه ومزاه اعالػبت PCR نتیده پبتهلهصی ه ارسیبثیوبی حبصل اس  داده

 آمبری افشار نزموب در محیظ  داده گیزی، نمهنه تکمیل اس پسضذ. بت ثجت آهری اعالػ وبی خمغ ثیمبران در فزم

SPSS ضذنذ تحلیل 5/:5 کمتز اس در نظز گزفتن سغح مؼنی داری ثب 76 نسخه . 

 قزار سیستکتهمی کله خزاحی ػمل تحت که مشمن سیستیت کله ثیمبران اس درصذ :7/= در پیلهری. اذ وب: یبفته

 پیلهری. اذ سیستیت کله ثیمبران ثین در ثذخیم پیص ضبیؼبت فزاهانیثه عهر کلی . داضت هخهد ثهدنذ، گزفته

امب، ارتجبط آمبری مؼنی دار  ؛(%< مقبثل در% 67/<) ثهد منفی پیلهری. اذ سیستیت کله ثیمبران اس ثیطتز مثجت،

 ثب) پبیین درخه دیسپالسی نیش ػجبرت ثهدنذ اس ثذخیم پیص ضبیؼبت انهاع(. =5P/:5:) نطذ یبفت ثین آن ده

 این اس یک ویر ثین داری مؼنی آمبری ارتجبط که (%7/9 کلی فزاهانی ثب) ای رهده متبپالسی ه (%: کلی فزاهانی

 .(=5/6P: وز ده مهرد)در  نطذ مطبوذه ثیمبران صفزای کیسه مخبط در پیلهری. اذ ثهدن مثجت ثب ضبیؼبت

ی مب نطبن داد که حضهر ثبکتزی ولیکهثبکتزپیلهری در مخبط کیسه صفزای ثیمبران  وبی مغبلؼه یبفته گیزی: نتیده

سیستیت مشمن ضبیغ است هلی ثین حضهر آن ثب ضبیؼبت پیص ثذخیم در کیسه صفزا ویر گهنه  کلهمجتال ثه 

 ارتجبط آمبری مؼنی داری مطبوذه نطذ.

 

 

 

 

 صفزا، پیلهری، کیسه ولیکهثبکتز ػفهنت مشمن، سیستیت پبتهلهصی، کلهصفزاهی،  کهلیک وبی کلیذی:  اصه

 .متبپالسی، دیسپالسی

 د 
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 فهرست مطالب

 صفحات              عناوین

 تحقیق عزح -فصل اهل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ مقذمه -6-6

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مسئله بنیث -6-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... وب هاصه فیتؼز -6-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یثزرس اوذاف -6-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یکل وذف -6-9-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یاختصبص اوذاف -6-9-7

 .Error! Bookmark not defined .............................................................قیتحق بتیفزض -:-6

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یکبرثزد وذف -;-6

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... پیطینه تحقیق: دهم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یلهریپ کهثبکتزیول -2-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یلهریپ. اذ یهلهصیذمیاپ -2-1-1

 .Error! Bookmark not defined ............................. یلهریپ. اذ هنیشاسیکهلهن یوب محل -2-1-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یلهریپ. اذ ییشایمبریث -2-1-3

 .Error! Bookmark not defined ................................ یلهریپ. اذ ثه میشثبن ایمنی پبسخ -2-1-4

 .Error! Bookmark not defined .................................. یلهریپ. اذ اس ینبض یوب یمبریث -2-1-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................ صفزا ی سهیک در یلهریپ. اذ -2-1-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................یلهریپ. اذ تطخیص یوب رهش -2-1-7

 .Error! Bookmark not defined ........................ یلهریپ. اذ یغزثبلگز یوب هنیکبسیانذ -2-1-8

 .Error! Bookmark not defined ............................................ یلهریپ. اذ ػفهنت درمبن -2-1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. تیستیس  کله -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. یهلهصیذمیاپ -2-2-1

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... فبکتهروب سکیر -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... صفزا سنگ لیتطک -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... حبد تیستیس  کله -2-2-4

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... پبتهصنش -2-2-4-1

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................یمهرفهلهص -2-2-4-2

 ه
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 .Error! Bookmark not defined ....................................................... ینیثبل تظبوزات -2-2-4-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................ سنگ ثذهن تیستیس کله -2-2-4-4

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... مشمن تیستیس  کله -2-2-5

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... یهلهصیشیپبتهف -2-2-5-1

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... ینیثبل تظبوزات -2-2-5-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... یزثزداریتصه -2-2-5-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... تیزیمذ -2-2-5-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یستکتهمیس کله -2-2-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................... گذضته مغبلؼبت ثز یمزهر -2-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................... ضیهه اخزایی تحقیق: سهم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... مغبلؼه نهع -3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... مغبلؼه مهرد تیخمؼ -3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... نمهنه حدم -3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................... مغبلؼه خزهج ه هرهد یبروبیمؼ -3-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................. اعالػبت یگزدآهر رهش -3-5

 .Error! Bookmark not defined ............................. صفزا ی سهیک اس یزیگ نمهنه ی نحهه -3-6

 Error! Bookmark not ... یپبتهلهص یثزرس خوت صفزا ی سهیک نمهنه یسبس آمبده مزاحل -3-7

defined. 
PCR خوت نبصنیس تیک رهش ثه DNA استخزاج یثزا صفزا سهیک یمخبع هیال یسبس آمبده -3-8

 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... یمزاسیپل یا زهیسند هاکنص -3-9

 .Error! Bookmark not defined ........... یآمبر یثزرس ه وب داده لیتحل ه هیتدش رهش -3-11

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یاخالق مالحظبت -3-11

 .Error! Bookmark not defined ...................................... عزح اخزایی وبی محذهدیت -3-12

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... مغبلؼه یزوبیمتغ -3-13

 .Error! Bookmark not defined ....................... مغبلؼه در استفبده مهرد لیهسب ه مهاد -3-14

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... حینتب: زوبرم فصل

 .Error! Bookmark not defined .................................................... مبرانیث یخنس غیتهس -9-6

 .Error! Bookmark not defined ...............................مبرانیث یسن غیتهس ه یسن نیبنگیم -9-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................... مبرانیث سکهنت محل -9-8
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 Error! Bookmark notمبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر یفزاهان -9-9

defined. 
 Error! Bookmark not ....... مبرانیث در صفزا ی سهیک میثذخ صیپ ؼبتیضب هخهد یفزاهان -:-9

defined. 
 !Error ی ؼهیضب هخهد ثب مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر نیث ارتجبط -;-9

Bookmark not defined. 
یسپالسید هخهد ثب مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر نیث ارتجبط ->-9

 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Error یمتبپالس هخهد ثب مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر نیث ارتجبط -=-9

Bookmark not defined. 
مبرانیث سکهنت محل ثب مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر نیث ارتجبط -<-9

 ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Error .. مبرانیث سن ثب مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر نیث ارتجبط -9-65

Bookmark not defined. 
 !Error مبرانیث خنس ثب مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر نیث ارتجبط -9-66

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یزیگ دهینت ه ثحث: پندم

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. ثحث -5-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یزیگ دهینت -5-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ وب  تیمحذهد -5-3

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... طنوبداتیپ -5-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. مزاخغ ه منبثغ فوزست

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یسیانگل ذهیزک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و
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 فهرست جداول 

 صفحات                         عناوین 

 Error! Bookmark not ............... متذاهل وبی رهش اختصبصبت ه مطخصبت مقبیسه -1-2 خذهل

defined. 
 Error! Bookmark not یلهریپ کهثبکتزیول ػفهنت درمبن در استفبده مهرد یوب میرص - 2-2 خذهل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................................. استفبده مهرد مهاد -1-3 خذهل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ دستگبه ییدمب ثزنبمه -2-3خذهل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... مغبلؼه یزوبیمتغ -3-3خذهل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... استفبده مهرد شاتیتدو -4-3خذهل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یمصزف مهاد -5-3خذهل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. یمصزف ییبیمیض مهاد -6-3خذهل

 !Error .......... مشمن تیستیس کله مبرانیث یصفزا سهیک در میثذخ صیپ  ؼبتیضب یفزاهان - 1-4 خذهل

Bookmark not defined. 
 !Error ......... مشمن تیستیس کله مبرانیث یصفزا سهیک در نییپب درخه یسپالسید یفزاهان -2-4 خذهل

Bookmark not defined. 
 !Error .............. ثب مشمن تیستیس کله مبرانیث یصفزا سهیک در یا رهده یمتبپالس یفزاهان -3-4 خذهل

Bookmark not defined. 
 !Error ......... ثزحست مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر یفزاهان -4-4 خذهل

Bookmark not defined. 
صفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ حضهر ثذهن ه ثب گزهه ده در مبرانیث یسن نیبنگیم -5-4 خذهل

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
تیخنس ثزحست مبرانیث یصفزا ی سهیک مخبط در یلهریپ. اذ صنهم حضهر یفزاهان -6-4 خذهل

 ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 

 ز ز
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 نمودارهااشکال و فهرست 

 صفحات             عناوین

.است ضذه بفتی وب آن در یلهریپ. اذ هخهد ثز یمجن یضهاوذ که ثذن در ییوب محل  -6-7 ضکل
 ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .PCR ............................................................ Error! Bookmark not defined سل زیتصه -6-9 ضکل

 Error! Bookmark not ........ مختلف یسن یوب گزهه در مغبلؼه مهرد مبرانیث یسن غیتهس -7-9 ضکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... مبرانیث در کیپبتهلهص یوب بفتهی یفزاهان  -8-9 ضکل

 

 

 

 

 فوزست ػالیم اختصبری

PCR: Polymerase Chain Reaction 

ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

ROS: Reactive Oxygen Species 

RNS: Reactive Nitrogen Species 

RUQ: Right Upper Quadrant 

H.P: Helicobacter Pylori 

MRNA: messenger Ribonucleic Acid  

DNA: DeoxyriboNucleic Acid 

IL: Inter Loukin 

TNF: Tumor Necrosis Factor 

CT: Computed Tomography 

EF: Ejection Fraction 

CBC: Cell Blood Count 

DVT: Deep Vein Trombosis 

 ح



 13                              مسمه سیستیت صفرا در مبتالیان بٍ کلٍ   کیسٍ مخاط در پیلًری َلیکًباکتر پاتًلًشیک عفًوت بررسی     

 

 

SOS: Size OfSlise 

E: Estimate 

M: Mass 

SPSS: Statistical Package for Social Science 

 

 

 

 

 

 

 

 


