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Abstract
Background: Sleep-disordered breathing is a common problem in children and is associated with increased
cardiovascular morbidity. The circulating level of C-reactive protein, a pro-inflammatory protein, is associated with
increased risk for atherosclerosis. The aim of this study was the comparison of C-reactive protein level and
erythrocyte sedimentation rate in children with tonsillar hypertrophy before and after adenotonsillectomy.
Methods: All patients aged between 4 to 10 years who had underwent adenotonsillectomy due to obstructive
sleep apnea were enrolled. Serum C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate were measured before and
after adenotonsillectomy. Data were analyzed with SPSS version 19.
Results: In this study, 384 patients were enrolled. The average age of the patients was 6.7 years. The C-reactive
protein level in 91 patients (23.7 %) was decreased and in 286 patients (74.5%) did not change and in 7 patients
(1.8%) it was increased. Decreasing serum C-reactive protein level and erythrocyte sedimentation rate was
statistically significant after adenotonsillectomy (P-value < 0.05).
Conclusion: Obstructive sleep apnea induces a systemic inflammatory response so frequently associated with an
increase in serum C-reactive protein and erythrocyte sedimentation rate that is reversible with surgery and if left
untreated may lead to cardiovascular morbidity.
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چکیده

زمینه :آپنه انسدادی خواب یک اختالل شایع در کودکان است و باعث افزایش خطر بیماریهای قلبیعروقی میشود .پروتئین واکنشدهنده )CRP( C و
سرعت سدیمان اریتروسیت ( )ESRبه عنوان فاکتور پیشالتهابی در وقوع بیماریهای قلبیعروقی مطرح هستند .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی ارتباط بین
سطح  CRPو  ESRدر کودکان با هایپرتروفی لوزهها قبل و بعد از انجام آدنوتونسیلکتومی است.
روشکار :تمام بیمارانی که در گروه سنی  01-4سال کاندید آدنوتانسیلکتومی بدلیل اختالل انسدادی حین خواب بودند وارد مطالعه شدند .نوع مطالعه
مقطعی -نیمه تجربی است .سطح  CRPو  ESRقبل و بعد از انجام آدنوتونسیلکتومی اندازهگیری و رضایت از والدین کودکان جهت نمونهگیری خون گرفته
شد .دادهها وارد برنامه  SPSSنسخه  01شده و تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها 484 :بیمار وارد مطالعه شدند و همگی تحت جراحی آدنوتونسیکلتومی قرار گرفتند .متوسط سنی بیماران  6/7سال بود .سطح  CRPدر  10مورد
( )%34/7کاهش ،در 386مورد ( )%74/5بدون تغییر و در  7مورد ( )%0/8افزایش یافته بود .بین سطح  CRPو  ESRقبل و بعد از عمل جراحی تفاوت
معنیدار حاصل شد .میزان سطح این فاکتورها بعد از انجام آدنوتونسیکلتومی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت (.)p<1/15
نتیجهگیری :افزایش فاکتورهای التهابی مزمن مانند  CRPمیتواند پیشبینیکننده وقوع بیماریهای قلبیعروقی در آینده باشد .همچنین در کودکان با
هایپرتروفی لوزهها سطح فاکتورهای التهابی مزمن افزایش مییابد و میتوان با انجام جراحی آدنوتونسیلکتومی در زمان مناسب از افزایش این فاکتورها و وقوع
بیماریهای قلبیعروقی در آینده جلوگیری کرد.
کلید واژهها ،ESR ،CRP :آدنوتونسیلکتومی
نحوه استناد به این مقاله :موسوی اقدس م ،شهیدی ن ،عبدالهی فخیم ش .تغییرات سطح سرمی پروتئین واکنش دهنده  Cو سرعت سدیمان اریتروسیت در اطفال بعد
از آدنوتانسیلکتومی .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی تبریز0411 .؛ 610-684:)6(43

حق تالیف برای مولفان محفوظ است.
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مقدمه

آپنه انسدادی خواب یک اختالل شایع در کودکان و به
خصوص در پسربچهها است .شیوعی در حدود  %3-4دارد و
معموال در سن  3-6سال تشخیص داده میشود ( 0و  .)3آپنه
انسدادی خواب با قطع تنفس در حین خواب و خرخر کردن
مشخص میشود .همچنین ،این کودکان به بیشفعالی،
اختالالت رفتاری و اخالالت توجه مبتال میشوند .هایپرتروفی
لوزهها یکی از علل شایع آپنه انسدادی خواب است.
آدنوتونسیلکتومی و تونسیلکتومی به عنوان درمانهای آپنه انسدادی
خواب مطرح هستند ( 0و  .)3بین آپنه انسدادی خواب با
اختالالت رفتاری ،شناختی ،بیماریهای قلبیعروقی و
اختالالت متابولیکی ،ارتباط وجود دارد .همچنین آپنه انسدادی
خواب از ریسک فاکتورهای اصلی اختالل رشد است (.)4
امروزه آپنه انسدادی خواب و عوارض آن به خوبی شناخته
شده و اندیکاسیونی برای آدنوتانسیلکتومی بوده و آدنوتانسیلکتومی
درمان انتخابی برای رفع مشکالت ناشی از بیماری انسدادی خواب
است( .)4این بیماری باعث افزایش خطر بیماریهای قلبیعروقی،
هیپرتانسیون و تغییرات تروفیک در سمت چپ قلب میشود
( .)4در کودکان دچار اختالل خواب ،فعالیت همزمان سیستم
سمپاتیک و سیستم پالکت-آندوتلیال-لکوسیت ،خطر ایجاد
آترواسکلروز را افزایش میدهد ( 5و .)6
) ESR (Erythrocyte Sedimentation Rateو CRP (C-Reactive

) Proteinبعنوان دو بیومارکر التهابی شناخته شدهاند .در برخی
مطالعات ارتباط  CRPبا اختالل شناختی مرتبط با اختالل خواب
مشخص شده است ( .)7نتایج مطالعات مختلف در ارتباط با
تغییرات سطوح  CRPدر اختالالت خواب متفاوت بودند مانند
مطالعه ژیانگ کیانالئو و همکاران که ارتباطی را بین سطح  CRPو
تناوب بیشتر خرخر نشان ندادند ( )8ولی در مطالعه گوزل و
همکاران و گولدبارت و همکاران این ارتباط معنیدار بود ( )1به
طوریکه سطح  CRPبا کاهش اندکس آپنه -هیپوپنه ،بهطور بارزی
کاهش یافت (.)01
در بررسی متاآنالیز دیوید جی و همکاران ،آدنوتانسیلکتومی باعث
کاهش سطح  CRPمیشود .در مطالعه حاضر با توجه به شیوع
باالی هیپرتروفی آدنوتانسیل در شمالغرب کشور و وجود موارد
اختالل خواب شدید در گروه سنی مدرسه ،تاثیر آدنوتانسیلکتومی
را بر  CRPو بهطور غیراختصاصیتر بر  ESRبررسی کردیم .چنین
مطالعهای در مورد  ESRانجام نگرفته و از طرفی هنوز این موضوع
حتی در مطالعات متاآنالیز ثابت نشده و بصورت کنتراورسی
گزارش شده است .از آنجاییکه بیماریها و واکنشهای التهابی بر
روند رشد عمومی بدن و رشد مغزی در سن رشد تاثیر دارد ()00
و کاهش این روندهای التهابی باعث کاهش عوارض خواهد شد،
مطالعه حاضر انجام شد.

نکات کاربردی

انجام بهموقع جراحی آدنوتانسیلکتومی سبب کاهش سطح
فاکتورهای التهابی مزمن شده و لذا خطر وقوع بیماریهای
قلبیعروقی در آینده کمتر میشود.

در منطقه آذربایجان از کشور ما بروز بیماریهای التهابی ناحیه
حلق که منجر به آدنوتانسیکلتومیشود بسیار شایع بوده و میتواند
باعث عوارض موضعی و سیستمیک یاد شده شود .بنابراین انجام
چنین مطالعاتی در منطقه ما اهمیت زیادی دارد .در مطالعات
مختلف ارتباط بین سطح  CRPو آپنه انسدادی خواب ،کنتراورسی
است .در مطالعه افشارپیمان و همکاران مقایسه متوسط سطح CRP
قبل و بعد از عمل نشان داد که سطح  CRPبا درجه هایپرتروفی
آدنویید و لوزهها ارتباط معنیداری دارد و سطح CRP
میتواند لزوم انجام آدنوتونسیلکتومی را مشخص کند .همچنین،
مقایسه سطح  CRPقبل و بعد از عمل بر اساس عالیم بالینی قبل
از عمل جراحی نشان داد که متوسط سطح  CRPدر بیماران
بدون شرح حال از تنفس دهانی ،تو دماغی صحبت کردن و
تغییرات چهره تفاوتی دیده نمیشود ( .)03در بعضی از
کودکان آپنه انسدادی خواب به مقدار جزیی حتی بعد از
آدنوتونسیلکتومی نیز باقی میماند .یافتن بیومارکری که بتواند باقی
مانده بیماری را مشخص کند میتواند بهطور بالینی کودکان در
معرض خطر را مشخص کند .در مطالعه باتاچارجی و همکاران،
سطح  CRPبه عنوان بیومارکر التهابی جهت تشخیص آپنه
انسدادی باقی مانده بعد از آدنوتونسیلکتومی بررسی شد .بر این
اساس ،سطح  CRPبعد از انجام عمل آدنوتونسیلکتومی میتواند
به عنوان یک بیومارکر مفید در تشخیص آپنه انسدادی باقی مانده
کاربرد داشته باشد ( .)04در مطالعه تاتلیپینار و همکاران ،با هدف
بررسی تاثیر آدنوتونسیلکتومی بر روی سطوح پالسمایی  CRPو
اندوتلین  0در بیماران با آپنه انسدادی خواب ،آدنوتونسیلکتومی
بهطور موثری باعث کاهش سطح اندوتلین  0در کودکان با
آپنه انسدادی خواب شد .اگرچه سطح  CRPنیز در این افراد به
دنبال آدنوتونسیلکتومی کاهش نشان داد اما از لحاظ آماری معنیدار
نبود .بنابراین خطر بیماریهای قلبیعروقی نیز کاهش مییابد.
همچنین آدنوتونسیلکتومی باعث بهبود کیفیت زندگی در این
گروه از بیماران نیز شد ( .)04مطالعه محمدا و همکاران ،تاثیر
آدنوتونسیلکتومی در مقایسه با درمان طوالنی مدت با پنیسیلین
در تونسیلیت عود کننده بر روی سطوح  ASOTو  ESRبررسی
شد .در این مطالعه ،سطح  ESRبعد از انجام تونسیلکتومی و درمان
با پنیسیلین بهطور معنیداری کاهش یافت ( .)05در مطالعه چو و
همکاران تاثیر آدنوتونسیلکتومی در کودکان چاق مبتال به آپنه
انسدادی خواب بر روی سطح  CRPبررسی شد .در این مطالعه
کودکان با آپنه انسدادی خواب وارد مطالعه شدند و سطح CRP
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قبل از عمل و  6ماه بعد از جراحی اندازهگیری شد .براساس نتایج
این مطالعه ،آدنوتونسیلکتومی باعث بهبود عالیم بالینی کودکان
چاق شد ولی موجب کاهش سطح  CRPبعد از جراحی نشد و
برای جلوگیری از بروز بیماریهای قلبیعروقی و دیابت توصیه به
درمان سریع شده است ( .)06بر اساس نتیجه مطالعه ناکالون و
همکاران ،آدنوتونسیلکتومی باعث افزایش رشد سوماتیک در
کودکان و افزایش دریافت کالری شده و سطح فاکتورهای التهابی
را کاهش میدهد .در نتیجه التهاب سیستمیک میتواند نقش مهمی
روی میزان موربیدیتی ناشی از آپنه انسدادی خواب داشته باشد
(.)07

روشکار

مطالعه مقطعی نیمهتجربی بوده و فرمول
برای محاسبه تعداد نمونه مورد نیاز استفاده شد .در این
رابطه  D=0.01, SD=0.1, Z=1.96است و طی محاسبات تعداد
نمونه  484بدست آمد .تمام بیمارانی که به درمانگاه گوش حلق
بینی مراجعه کرده و کاندید جراحی آدنوتانسیلکتومی بودند ،وارد
مطالعه شدند .تمامی بیمارانی که وارد مطالعه شدند همزمان با
خونگیری برای سایر آزمایشها ،بررسی  ESRو  CRPدرخواست
شد.
معیارهای ورود به مطالعه سن  4-01سال و وجود خرخر
شبانه ،بیدارشدن مکرر حین خواب یا بیقراری حین خواب در
حضور هیپرتروفی گرید  4و  4آدنوتانسیل یا وجود اندکس آپنه
بیش از یک بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل بیماری عفونی اخیر ( 4هفته
گذشته) ،بیماری کرانیوفاسیال ،وجود بیماریهای التهابی ،اختالالت
روانی ،اختالالت رشد ،ایجاد عوارض بعد از عمل ،استفاده اخیر
داروهای ضدالتهاب ،بیماریهای ژنتیک مثل مشکالت عصبی
عضالنی و  BMIبیش از  35بود .قبل از جراحی وزن و قد بیمار
جهت بررسی  BMIاندازهگیری شد.
تمام بیمارانی که از فروردین سال  0414لغایت اسفند سال
 0414به درمانگاه گوش حلق بینی مراجعه کرده بودند و در گروه
سنی  4تا  01سال بوده وکاندید آدنوتانسیلکتومی بدلیل اختالل
انسدادی حین خواب بودند وارد مطالعه شدند .قبل از ورود به
مطالعه در مورد ارزیابی  ESRو  CRPهمزمان با سایر آزمایشها
قبل از عمل و  01هفته بعد از عمل از والدین بیمار رضایت گرفته
شد .این رضایت شامل هزینه آزمایشها نیز بوده است .در مواردی
که خانواده به پرداخت این هزینه رضایت نداشت ،محققین
پرداخت کردند .نمونه خون در عرض یک ساعت اول بعد از
خونگیری در آزمایشگاه بررسی شد .در صورت قرار دادن نمونه
در دما  -81درجه سانتیگراد ،نگهداری تا زمان ارزیابی فرا
N=Z2*SD2/D2
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میرسید .همین کار  01هفته بعد از جراحی در مورد  CRPو ESR

انجام شده و دو نمونه بدست آمده با حجم مقایسه شدند.
 ESRسرم به روش  Westergrenاصالح شده اندازهگیری
شده و به صورت کمی گزارش شد.
 CRPسرم به طور کیفی بهوسیله کیت ایرانی شرکت انیسان
اندازهگیری شد که در این کیت آنتیبادی اختصاصی ضد CRP
انیسان از نوع  IgGبه ذرات التکس (پلیاستایرین) متصل شده
است .در صورت وجود حداقل  6میلیگرم در لیتر  CRPدر سرم،
آگلوتیناسیون ذرات التکس مشاهده میگردد .در آزمایشگاه روش
کمی نتایج به صورت زیر گزارش گردید:
منفی :سوسپانسیون یکنواخت و عدم وجود آگلوتیناسیون
 :0+ذرات آگلوتینه کوچک با پس زمینه کدر
 :3+ذرات آگلوتینه متوسط با پس زمینه نیمه کدر
 :4+ذرات آگلوتینه درشت با پس زمینه شفاف
درجهبندی هیپرتروفی تا نسیل بر اساس فاصله بین اووال از
قاعده تانسیل بصورت زیر انجام شد.
گرید  :0کمتر از  %35انسداد در راه هوایی
گرید  >%51 :3انسداد در راه هوایی >%35
گرید >%75 :4انسداد در راه هوایی >%51
گرید :4بیشتر از  75%انسداد در راه هوایی
 01هفته بعد از جراحی که عالیم التهابی مرتبط با جراحی
فروکش کرد بیماران فراخوانده شده و بررسی  ESRو  CRPانجام
شد و این مقادیر با مقادیر قبل از عمل در هر گروه بررسی و آنالیز
شد.
متغیرهای مخدوش کننده این مطالعه شامل موارد زیر بود که
این موارد از مطالعه حذف شدند:
 )0وجود عالیم عفونی در دوره بعد از جراحی
 )3وجود عوارض بعد از جراحی لوزه مثل نارساتی و لوفارتکس
و خونریزی تانسیل
 )4استفاده از داروهای ضد التهابی در دوره بعد از عمل بدلیل درد
زیاد که بر نتایج آن تاثیر خواهد گذاشت.
دادههای بدست آمده از مطالعه بوسیله روشهای آماری
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و فراوانی-درصد) و
آزمون  Paired Samples Testو Independent Samples
Testبرای متغیرهای کمی و آزمون کای دو برای مقایسه
دادههای کیفی و نرمال بودن توزیع دادهها بوسیله آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف ارزیابی شد .دادهها با نرمافزار
آماری  SPSSنسخه  01تجزیه و تحلیل آماری شدند .در این
مطالعه مقدار  p-Valveکمتر از  1015از لحاظ آماری معنیدار تلقی
شد.
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یافتهها

در مطالعه حاضر 484 ،بیمار وارد مطالعه شدند که  333نفر
( )%57/8مذکر و  063نفر ( )%43/3مونث بودند .قبل از عمل همه
بیماران ( 484مورد ( ))%011خرخر و انسداد راه هوایی داشتند.
بعد از جراحی آدنوتونسیکلتومی فقط در  6مورد ()%0/6
خرخرکردن و انسداد راه هوایی وجود داشت و در  478مورد
( )%18/4عالیم انسداد راه هوایی و خرخر وجود نداشت .براساس
نتایج ،بهبود عالیم انسدادی راه هوایی بعد از جراحی
آدنوتونسیلکتومی ،از نظر آماری معنیدار بوده و بعد از
آدنوتونسیلکتومی ،عالیم بالینی بهبودی قابل توجهی مییابند .در
مطالعه حاضر دامنه سنی بیماران  4 -01سال و متوسط سنی 6/7
سال بود (نمودار .)4-0
سطح  CRPقبل ازعمل در 80مورد ( ،+0 )%30/0در  30مورد
( ،+3 )%5/5در  3مورد ( +4 )%1/5و در 381مورد ( )%73/1منفی
بود .سطح CRPبعد از عمل در  0مورد ( ،+0)%1/4در  30مورد
( ،+3 )%5/5در  0مورد ( +4 )%1/4و در  460مورد ( )%14منفی

بود (نمودار  CRP .)4-3در  03مورد ( )%4/0به میزان  +3کاهش،
در  71مورد ( )%31/6به میزان  +0کاهش ،در  386مورد ()%74/5
بدون تغییر ،در  3مورد ( )%1/5افزایش به میزان  +0و در  5مورد
( )%0/4افزایش به میزان  +3داشت (نمودار .)4-4
به طور کلی ،سطح  CRPدر  10مورد ( )%34/7کاهش ،در 386
مورد ( )%74/5بدون تغییر و در  7مورد ( )%0/8افزایش یافته بود
(نمودار .)4-4
متوسط سطح  CPRقبل از عمل )1-4( 1/4 ،و بعد از عمل 1/0
( )1-4حاصل شد .بین سطح  CRPقبل و بعد از عمل جراحی از
نظر آماری ،تفاوت معنیدار حاصل شد ،یعنی سطح  CRPبعد از
انجام آدنوتونسیکلتومی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته بود (p
کمتر از یک هزارم) .متوسط  ESRقبل از عمل -45(00/04mm/h
 )0بوده و بعد از عمل  )0-38( 7/43به دست آمد.
بین سطح  ESRقبل و بعد از عمل جراحی ،از لحاظ آماری
تفاوت معنیدار بود ،یعنی سطح  ESRبعد از آدنوتونسیکلتومی به
مقدار قابل توجهی کاهش یافت ( pکمتر از یک هزارم).

نمودار  :0متوسط سنی بیماران

نمودار  :3سطح  CRPقبل و بعد از جراحی
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بحث

نتایج مطالعات مختلف در ارتباط با تغییرات سطوح  CRPدر
اختالالت خواب متفاوت است .مطالعه ژیانگکیانالئو و همکاران
در سال  3101ارتباطی را بین سطح  CRPو تناوب بیشتر خرخر
نشان نداد ( )8ولی در مطالعه گوزل و همکاران در  3118و
گلدبارت و همکاران در  ،3101این ارتباط معنیدار بود ( )1به
طوریکه سطح  CRPبا کاهش اندکس آپنه -هیپوپنه ،بصورت
آشکاری کاهش یافت ( .)01در متاآنالیز دیویدجی و همکاران در
سال  3104بیان شد که آدنوتانسیلکتومی باعث کاهش سطح CRP
میشود (.)01
در مطالعه باتاچارجی و همکاران سطح  CRPبا درجه
هایپرتروفی آدنویید و لوزهها ارتباط معنیداری نشان داد و
سطح  CRPمیتواند اندیکاسیون انجام آدنوتونسیلکتومی را
مشخص کند .همچنین ،مقایسه سطح  CRPقبل و بعد از عمل

براساس عالیم بالینی قبل از عمل جراحی نشان داد که،
متوسط سطح  CRPدر بیماران بدون شرح حال از تنفس دهانی،
صحبت تو دماغی و تغییرات چهره ،تفاوتی دیده نمیشود (.)03
براساس نتایج ،سطح  CRPبعد از انجام عمل آدنوتونسیلکتومی
میتواند به عنوان یک بیومارکر مفید در تشخیص آپنه انسدادی
باقی مانده استفاده شود ( .)04در مطالعه خیراندیش-گوزل
و همکاران سطح  CRPدر بیماران با آپنه انسدادی افزایش نشان
داد و تاخیر در درمان میتواند ریسک حوادث قلبی و عروقی را
افزایش دهد و بین سطح  CRPبا شدت آپنه انسدادی خواب
ارتباط خطی وجود دارد ،بهطوری که با افزایش شدت آپنه
انسدادی ،سطح  CRPافزایش مییابد ( .)1مطالعه اینگرام و
همکاران مشخص نمود که آدنوتونسیلکتومی به طور معنیداری
باعث کاهش سطح  CRPدر کودکان با آپنه انسدادی خواب
میشود ( .)01در مطالعه تاتلیپینار و همکاران ،اگرچه سطح CRP
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در بیماران به دنبال آدنوتونسیلکتومی کاهش نشان داد اما از لحاظ
آماری معنیدار نبود .بنابراین خطر بیماریهای قلبیعروقی نیز
کاهش مییابد .همچنین آدنوتونسیلکتومی باعث بهبود کیفیت
زندگی در این گروه از بیماران نیز شد ( .)04براساس نتایج مطالعه
محمدا و همکاران ،متوسط میزان  ESRبعد از آدنوتونسیلکتومی از
 45/38mm/hبه  33/46mm/hبعد از  4ماه و بعد از  6ماه
به  7/40mm/hکاهش یافت (.)05
چو و همکاران به این نتیجه رسیدند که آدنوتونسیلکتومی،
باعث بهبود عالیم بالینی کودکان چاق میشود ولی موجب کاهش
سطح  CRPبعد از جراحی نشد و برای جلوگیری از بروز
بیماریهای قلبی عروقی و دیابت ،به درمان در اسرع وقت توصیه
شده است ( .)06مطالعه ناکالون و همکاران ،نشان داد که
آدنوتونسیلکتومی ،باعث افزایش رشد سوماتیک در کودکان
و افزایش دریافت کالری میشود و همچنین سطح فاکتورهای
التهابی را کاهش میدهد .در نتیجه التهاب سیستمیک میتواند نقش
مهمی بر میزان موربیدیتی ناشی از آپنه انسدادی خواب داشته باشد
(.)07
طبق یافتههای مطالعه ما متوسط  ،ESRقبل از عمل
 00/04mm/hو بعد از عمل  7/43mm/hبه دست آمد و بین
سطح  ESRقبل و بعد از عمل جراحی ،از لحاظ آماری ،تفاوت
معنیدار بود ،یعنی سطح  ESRبعد از آدنوتونسیکلتومی به مقدار
قابل توجهی کاهش یافت که مشابه نتایج مطالعه محمدا و
همکاران است .سطح فاکتور التهابی  CRPبعد از آدنوتونسیلکتومی
کاهش معنیداری نشان داد ،همچنین سطح  ESRنیز به طور
معنیداری کاهش داشته است .بنابراین آدنوتونسیلکتومی تاثیر
بسیاری در کاهش میزان فاکتورهای التهابی دارد و در نتیجه
آدنوتونسیلکتومی میتواند از بروز بیماریهای قلبیعروقی در آینده
جلوگیری کند.

افزایش مییابد و میتوان با انجام جراحی آدنوتونسیلکتومی در
زمان مناسب از افزایش این فاکتورها و وقوع بیماریهای
قلبیعروقی در آینده جلوگیری کرد.

پیشنهادها

انجام مطالعهای با جمعیت آماری بیشتر توصیه میشود.
همچنین ارتباط سایر فاکتورهای التهابی با هایپرتروفی لوزهها
بررسی شود.
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