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اولین کنگره آزمایطگاه پسضکی هیرکانیا
آزمایطگاه و بیماری های قلب و عروق

نقص عفونت های میکروبیال در ضیوع آترواسکلروزیس
پریسا عابذی ایلخچی
چکیذه
زمینه و هذف :بیواری قلبی عرٍقی ،یکی از علل اصلی هرگ ٍ هیر در سراسر دًیا هحسَب هیطَد .در اکثر هَارد علت زهیٌِ
ای آى ،آترٍاسکلرٍزیس است .فاکتَر ّای هتعذدی در ضیَع آترٍاسکلرٍزیس ًقص دارًذ از جولِ :چاقی ،فطار خَى باال ،دیابت ٍ
غیرُ .عالٍُ بر ایي از دیگر فاکتَرّایی کِ اخیرا بِ آى تَجِ زیادی ضذُ است تاثیر باکترّایی ًظیر ّلیکَباکترپیلَری ٍ کالهیذیا
پٌَهًَیِ بر ایي بیواری هیباضذ .باایي حال ًتایج حاصل از ایي هطالعات هَرد بحث ٍ اختالف هیباضذّ .ذف ها از ایي هطالعِ اًجام هقالِ
هرٍری سیستواتیک ٍ هتاآًالیس در ارتباط با ًقص عَاهل هیکرٍبیال در ایجاد بیواری آترٍاسکلرٍزیس هیباضذ.

روش بررسی :ایي هطالعِ حاصل هرٍری بر هقاالت علوی هَجَد در پایگاُ ّای هعتبر از جولِ Medline, pubmed,
scopus, PubMed Web of Science, Scientific Information Database, Magiran,
Iranmedex,در خصَظ تاثیر ّلیکَباکتر پیلَری ٍ کالهیذیا پٌَهًَیِ بر سیستن قلبی عرٍقی ٍ پیذایص
science direct
بیواری ّای هرتبط با آى هیباضذ .در ایي هطالعِ از کلوات کلیذی آترٍاسکلرٍزیسّ ،لیکَباکترپیلَری ٍ کالهیذیا پٌَهًَیِ استفادُ
ضذ.
یافته ها 04 :تا هق الِ هَرد بررسی قرار گرفت کِ از ایي تعذاد هقالِ با تَجِ بِ رٍش کار ٍ ضرایط هطالعِ در هجوَع  51هقالِ
کِ از رٍش  PCRاستفادُ کردُ بَدًذ اًتخاب ٍ ٍارد هطالعِ ضذًذ .کِ ًتایج حاصل از هطالعات ًطاى هیذّذ کِ ّلیکَباکترپیلَری
 ٍ %52.2کالهیذیا پٌَهًَیِ  %...3در ضیَع بیواری ّای قلبی ًقص دارًذ.
نتیجه گیری :ضَاّذ هَجَد ًطاى هیذٌّذ کِ ّلیکَباکتر پیلَری ٍ کالهیذیا پٌَهًَیِ در ضیَع بیواری آترٍاسکلرٍزیس
ًقص دارًذ ،عالرغن ایٌکِ برخی از هطالعات ارتباطی بیي ّلیکَباکترپیلَری با بیواری آترٍاسکلرٍزیس پیذا ًکردُ اًذ  .استفادُ رٍتیي
از آًتی بیَتیکْا هوکي تا حذٍدی در درهاى ایي بیواری تاثیر داضتِ باضذ ،با ایي ٍجَد ًیازهٌذ بررسی ٍ هطالعات بیطتری در ایي زهیٌِ
هیباضذ.
واشه های کلیذی :آترٍاسکلرٍزیسّ ،لیکَباکترپیلَری ٍ کالهیذیا پٌَهًَیِ
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