
المحاضرة الخامسة عشر 

H.Pyloriجرثومة المعدة 



((Helicobacter pyloriجرثومة المعدة

تعيش جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية
( Helicobacter pylori)    في جدار معدة المصاب تحديداً بطانة المعدة

ط ان جرثومة المعدة تستطيع ان تعيش وتتكاثر في الوسالداخلية 
ؤدي الى يذيالزاليوريأنزيم حيث ان هذه البكتريا تفرز للمعدةالحامضي

دي الى تكسير مادة اليوريا الى امونيا وبيكربونات وهي قلويات قوية تؤ
يمكن واحاطتها بوسط قلوي يعادل الوسط الحامضي للمعدة فال تتأثر به

أن تعيش جرثومة المعدة داخل بطانة المعدة فترة طويلة من دون
بعض أن تظهر أية أعراض لها، إّلا أنَّها قد تتسباب فيما بعد لل

ة  (Gastritis)بأمراض مثل التهاب المعدة  أو القرحة المعديا
Gastric ulcer))



األعراض•
.  ّلتظهر عليهم أي عالمات أو أعراضمعظم األشخاص المصابين بجرثومة المعدة

مة أكثر وليس واضًحا حتى اآلن السبب في ذلك، ولكن بعض األشخاص قد يولدون بمقاو
.H.Pyloriلآلثار الضارة لجرثومة المعدة 

:وفي حالة ظهور عالمات واعراض لالصابة بجرثومة المعدة تكون اّلعراض 

.  آلم في المعدة عندما تكون غير ممتلئة ويذهب هذا الشعور بعد تناول الطعام* 

بحموضة المعدة وقد تؤدي إلى حدوث ما يعرف باّلرتجاع المريئي * 

(Gastroesophageal reflux disease - GERD)   

.  الغثيان والرغبة في التقيؤ وأحياناً ما يصاحب القيء خروج الدم* 

.  فقدان الشهية وخسارة في الوزن* 

.قد يكون البراز غامق اللون*

.قد يظهر للمريض رائحة فم كريهة وقوية وكما قد يصاب المريض بالخمول والوهن* 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/h-pylori/symptoms-causes/syc-20356171


اّلنتقال •

من الممكن انتقالها من شخص إلى آخر من خالل اّلتصال المباشر عن 

عام طريق اللعاب أو القيء أو البراز، أيًضا انتشارها من خالل الماء أو الط

.الملوث

المضاعفات* 

:قد تشمل المضاعفات المصاحبة لإلصابة بجرثومة المعدة 

تدمير البطانة الواقية للمعدة H.pylori)) تستطيع جرثومة المعدة

واألمعاء الدقيقة، ويسمح هذا لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة، 
معرضون H.pylori)) من المصابين بجرثومة المعدة% 10حوالي

Doudenal(وقرحة اإلثني عشر(ulcerStomach)لإلصابة بقرحة المعدة  ulcer)

(. (Stomach cancrوكما قد تتسبب هذه الجرثومة بحدوث سرطان المعدة 



H.pyloriطرق تشخيص جرثومة المعدة 

:توجد عدة طرق لتشخيص اّلصابة بجرثومة المعدة وهي 
H.pylori.فحص األجسام المضادة في المصل (1 Ab in serum 

عن وهو اّلكثر شيوعا في المختبرات ويتم بأخذ عينة دم من المريض واجراء الكشف
األجسام المضادة للبكتريا وهذا يعني انه كشف عن التعرض لالصابة وليس 
معنى ب، بالضرورة ان تكون تكون البكتريا موجودة في جسم المريض وقت الفحص 

بصورة لهذا ّليتعبر هذا الفحص دقيق.انه تعرض لألصابة وربما يكون قد شفي منها 
.كافية 

 C13 urea breath testاختبار التنفس ( 2
يتميز هذا اّلختبار بالدقة الشديدة وكذلك بسهولة اجرائه، حيث نختبر وجود 

بعد عشر دقائق  UREA+ الجرثومة باعطاء المريض كبسولة تحتوي على كربون 
ومة يقوم المريض بالنفخ في كيس خاص لمدة ثالث دقائق وفي حالة وجود الجرث

ثاني + الى امونيا  UREAتخرج الجرثومة انزيما معينا يقوم بتكسير الكربون والـ 
وجود اكسيد الكربون الذي يحتوي على الكربون المشع الذي يتم قياسه للتأكد من

دة الجرثومة وانها في حالة نشطة، ويلزم لهذا اّلختبار ان يكون المريض صائما لم
ة اربع الى ست ساعات، وّلبد من اجراء هذا اّلختبار مرة ثانية بعد اربعة الى ست

.اسابيع من انتهاء العالج



H.pyloriفحص جرثومة المعدة في الخروج  ( 3 Stool antigen test

راز حيث يتم البحث عن الجرثومة في اختبار خاص يتم عن طريق فحص الب
.وايجابية اإلختبار تعني ان الشخص مصاب بالجرثومة

endoscopyالمنظار(4

من حيث يتم اخذ عينة من المعدة وفحصها للبحث عن جرثومة المعدة ولكن تك

رق المشكلة هنا في تخوف العديد من المرضى من ذلك الفحص وتفضيل الط
.اّلبسط للكشف عن الجرثومة
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