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 هداءالأ

 ة والوقاربيباله هللاإلى من كلله 

  يا من احمل اسمك بكل فخر

 يا من يرتعش قلبي لذكرك

  ..أهديك هذا البحث يا من أودعتني 

 (ابي الغالي )

 

 

 كي في الحياة إلى مال

 ...                                                                                                                   من كان دعائها سر نجاحي إلى ل

ة حهللا في عمرها في صإلى من تعجز كلماتي وتنحني هامتي لعظيم عطائها ، شمس حياتي أمي أطال 

 .وخير حال 

   ة(امي ألحبيب (

 

                                                              

 كمل ما بدأت بهالندوني الى من سا

 محبةوقفوا معي بكل ود و

                                                                                                                                                (خواتيأخوتي وأ( 

   

                            حرفا قبل تتلمذي على  تعلمتلما  لوالهم فردا صالحا في مجتمعه ومن مني  واخيرا الى من جعل 

 ... يديهم

             (زاءالعأأساتذتي  ( 
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 الشكر والتقدير

بين الطيالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 وبعد... . نالطاهرين وصحبه أجمعي

ور ستاذي الفاضل الدكتوااَلعتزاز اليطيب لي وأنا أنهي رسالتي هذه أن أوجه أسمى آيات الشكر 

محمد عبد الدايم صالح الذي كان أبا قبل أن يكون مشرفا متمنيا له دوام الصحة والعافية 

لتوفير مستلزمات البحث ، وإرشاداته  تراحه موضوع البحث ومشاركته في تكبد المشاقالق، َ

  .القيمة ، التي كان لها األثر الكبير في إنجاز البحث وفقه هلال وجزاه عني خير الجزاء

 تمثلينمحيائيه متنان الجزيلين إلى عمادة كلية العلوم ورئاسة قسم التقانه ااَلأقدم الشكر وااَل

 بأساتذته وطلبته 

 

 

 العون والتوفيقهللا ومن 
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 الخالصة 

( هي واحدة من اكثر مسببات االمراض البشرية Helicobacter Pyloriبكتريا البوابية الحلزونية  )

( بما في ذلك التهاب المعدة البسيطة , قرحة GIشيوعا التي يمكن ان تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي )

مزمنة ,يمكن ان تنتهز الفرصة المعدة ,سرطان المعدة في بعض الحاالت ,مثل نقص المناعة واالمراض ال

 .DMT2وتسبب مشاكل خارج المعدة كما هو الحال في مرض السكري النوع الثاني 

اجريت هذه الدراسة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى  في مستشفى الطوارئ  العام التابع الى قطاع  

 .   2020فبراير  الى نهاية شهر 2020المقدادية في محافظة دبالى من بداية شهر يناير 

هدفت الدراسة الى تحديد العالقة بين بكتريا البوابية الحلزونية ومدى ارتباطها باالصابة بداء السكري 

 الخاصة بالبكتريا . IgGالنوع الثاني بواسطة قياس مستوى الكلوبينات المناعية 

عينة  دم الشخاص مصابين بداء السكري النوع الثاني ولكال الجنسين وقسمت   50شملت الدراسة الحالية 

اوضحت نتائج  حيث  فما فوق (  -70 (30انثى وتراوحت اعمارهم من  24ذكر و 26الى ذكور واناث 

ه العمريه بينما الفئ  %32(سجلت اعلى فئه عمريه وبنسبه  40-49 الدراسه بأن الفئه العمريه من) 

أن نسبه االصابه بالبكتريا وحسب الضد المناعي و %12( فما فوق سجلت  اقل فئه عمريه وبنسبه (70

IgG  أشارت نتائج و %30بينما الغير المصابين كانت %70في االشخاص المصابين بداء السكري كانت

أناث وبنسبه  24مصابه من مجموع  15الدراسه بأن األناث المصابات بالبكتريا البوابيه الحلزونيه كانت 

مصاب من  19بينت نتائج الدراسة بأن الذكور المصابين ببكتريا البوابيه الحلزونيه كان حيث  63%

(سجلت اعلى اصابه 40-49اشارت نتائج الدراسه بأن الفئه العمريه من)و %73وبنسبه  26مجموع  

-69‚30-39بينما الفئه العمرية )  %32وبنسبه  35من مجموع   11وحيث كان عدد المصابين 

 .لكل فئه على التوالي  %15فما فوق ( سجلت اقل اصابه وبنسبه 70‚60
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 ......بــــــبأن اعداد هذا البحث الموسوم  هدشا

 االمراضية المناعية

لبكتريا البوابية الحلزونية وداء السكري   

بعقوبة في مدينة  يالنوع الثان   

 : كل من الذي قدمه

 (سرى صالح غضبان  –رحمة ياسين جاسم  –زينب طالل اسماعيل  – لبنى منير احمد )

  ديالى، وهو جزء من متطلبات نيل افي في كليه العلوم/ قسم التقانة االحيائية /جامعةقد جرى تحت اشر

 .حيائيةالدرجه البكلوريوس في علوم التقانة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التوقيع

 محمد عبد الدايم صالح .داألسم : 

 استاذ:المرتبه العلميه

 قسم التقانه االحيائه / كليه العلوم  

 :التاريخ
 

 :التوقيع

 داالسم: د.عصام حامد حمي 

 مدرس:المرتبه العلميه

 كليه العلوم / جامعه ديالى/ رئيس قسم التقانة أألحيائه

 التاريخ:

 ارشح هذا البحث للمناقشة فرةبناء على التوصيات المتوا
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 نشهد باننا اعضاء لجنة المناقشة، اطلعنا على هذا البحث الموسوم ب

 (االمراضية المناعية لبكتريا البوابية الحلزونية وداء السكري النوع الثاني في مدينة بعقوبة  ) 

 الذي قدمه الطلبه 

 في محتوياته وفيما  ( رحمه ياسين جاسم -صالح غضبان سرى -زينب طالل اسماعيل-منير احمد لبنى)

 (            ( لها عالقه به، بانهم جديرون بالقبول لنيل درجه البكلوريوس في علوم التقانة االحيائية بتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    عضو اللجنة:

 التوقيع:

 االسم:

 المرتبة العلمية:

 2021/        /           ألتاريخ:

     عضو اللجنة:

 التوقيع:

 االسم:

 المرتبة العلمية:

 2021/        /           ألتاريخ:

    عضو اللجنة:

 التوقيع:

 االسم:

 المرتبة العلمية:

 2021/        /           ألتاريخ:

     عضو اللجنة:

 التوقيع:

 االسم:

 المرتبة العلمية:

 2021/        /           ألتاريخ:

 عضو اللجنة:

 التوقيع:

 االسم:

 المرتبة العلمية:

 2021/        /           ألتاريخ:

 ادقة رئاسة قسم التقانة االحيائيمص

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ولالفصل اال

 المقدمة



9 
 

 المقدمة1-1

-philic واء هبكتريا سالبة لصبغة غرام ، محبة لكميات ال H.pylori زونيةلتعد بكتريا البوابية الح

Microaero) )وكسديز ،الكتاليز وتستوطن معدة ختبار االزونية الشكل،موجبة االلح

 زونية بأسم البوابية الحل H.pylori تعرف بكتريا  (Christian et al.,2018)نسانالا

بالعديد من امراض القناة الهضمية اذ تعد المسبب للعديد من  H.pyloriاوضحت الدراسات ارتباط 

 Gastric)   ( تقرح المعدة واالثني العشر chronic gastritisمنها التهاب المعدة المزمن )االمراض 

and duodenal ulcers ),( سرطان المعدةGastric cancer)  وسرطان االنسجة اللمفاوية

حيث تصيب اكثر من نصف سكان العالم المصاحبة للطبقة المخاطية اذ تكون ذات امراضية شديدة 

(Manhal.2016 تعددت طرق االصابة بهذه البكتريا منها االنتقال الفموي )– فموي احد الطرق 

الفموي  -واالنتقال البرازيالمحتملة لالنتقال نتيجة قلة الوعي الصحي في بعض البيئات الفقيرة 

واالنتقال بالمياه الملوثة خاصة تلك التي تكون ملوثة بالفضالت البرازية اذ تعد مصدرا محتمال النتقالها 

اضافة الى ذلك بينت الدراسات عالقتها بالعديد من االمراض خارج المعدة ومن هذه  ,2010))السلمي 

ارتفاع معدل انتشار االصابة  د وجدت الدراسات ( فقDiabetes mellitusاالمراض مرض السكري )

مرض . (Gen et al.,2010)ببكتريا البوابية الحلزونية في المرضى الذين يعانون من داء لسكري 

السكري هو اضطراب ايضي مزمن يتميز بالنقص او الفشل في الحفاظ على المستوى الطبيعي 

هنالك نوعان رئيسيان من .(yudhani,2015الدم ( ))زيادة نسبة سكر الكلكوز في تاب الكلكوز بالست

 مرض السكري،النوع االول المعتمد على االنسولين 

 (Diabetes mellitus Insulin-Dependent), النوع الثاني غير المعتمد على االنسولين

(Diabetes mellitus Insulin-independent)  واضافة الى نوع اخر من مرض السكري يمكن،

و هنالك انواع اخرى ثانوية يمكن ان    (gestational Diabetesكامنا يدعى سكر الحمل )ان يكون 

تحصل بسبب امراض اخرى مثل امراض غدة البنكرياس واضطرابات الغدد الصماء و االدوية و 

 (.ADA,2016المواد الكيميائية التي تحث على االصابة بمرض السكري )

لتوفير الحماية ضد االحياء المجهرية المرضية مثل بكتريا يات الدفاع المناعي كوسيلة تنشأ ال

(H.Pylori)   

ة االليات المناعة الفطريو كذلك عند حدوث اي مرض التهابي كداء السكري النوع الثاني ، وتشمل هذه 

(الجزء Complemant systemيمثل نظام الممتم ).(Abbas et al .,2015والمناعة المكتسبة )
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عة الفطرية والتي تمثل خط الدفاع االول ضد المايكروبات ويتكون النطام المتمم المركزي في المنا

ومن  ,.(Kolev et al .,2014من سلسلة من البروتينات التي تقوم بعمل مهم في العملية االلتهابية )

 Complemantالمتمم الثالث والرابع )اهم هذه البروتينات التي يتكون منها هذا النظام هي بروتينات 

C3 and C4 اذ يعدان من اكثر مكونات المتمم اهمية حيث بينت الدراسات عالقتهما بمرض السكري )

(كما تلعب الحركيات االلتهابية Jiffri et al.,2018مخاطر القلب الوعائية و االضطرابات القلبية ),

من خاليا  باعتبارها بروتينات منظمة تفوز Interleukin 6(IL-6)مثل البين االبيضاضي السادس 

الدم وانواع اخرى من الخاليا دورا هاما من خالل تاثيره في خاليا الجهاز المناعي وتاثيره في 

اضافة الى ذلك اشارت .(Paradkar,2014االستجابة االلتهابية وعملها على تنظيم المناعة االلتهابية )

وانه   C-reactive proteinالعديد من الدراسات الى ارتفاعات في مستويات بروتين التفاعلي سي 

ومن اهم الحركات الخلوية التي تقوم بتحفيز افراز .( Thiele,2015يكون عالمة تنبؤية لاللتهابات )

كداللة على استجابة التهابية جهازية للعديد من االمراض اذ يعد كالهما  Interleukin-6هو  CRPال

  .(Phosat et al .,2017منبا لحدوث االلتهابات الناتجة عن تلك االمراض )

 (Aim of studyالدراسة )هدف 

 :تهدف الدراسة الحالية الى 

دراسة العالقة بين االصابة ببكتريا البوابية الحلزونية وداء السكري بالنوع الثاني عن طريق الكشف عن 

 بكتريا البوابية الحلزونية في مصل المرضى بواسطة تقنية االشرطة .بالضد المناعي الخاص  
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 استعراض المراجع
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 استعراض المراجع 

 ( Helicobacter Pyloriاكتشاف البكتريا )  2-1

ألول مرة قبل مائتي عام من قبل أجيال من االطباء   H.Pylori  بداية اكتشاف البكتريا البوابية الحلزونية

المختصين في علم االوبئة وعلم االمراض السريرية الذي كانوا يحاولون معرفة اسباب امراض القرح 

الحظ العلماء األلمان وجود    1875( . ففي عام  Peptie ulcer disease( ) Graham. 1989الهضمية )

ولكن محاوالتهم بائت بالفشل لعدم مقدرتهم على ، بكتريا حلزونية في الغشاء المخاطي لمعدة االنسان 

 Salmonnالحظ العالم  1896( . ثم عام Blaser, 2005 )  In vitroاستنباتها خارج جسم الكائن الحي 

ن واعتمدت هذه الظاهرة في تطوير لقاحات ضد البكتريا امكانية انتقالها من الكالب والقطط الى الفئرا

H.pylori  (.Konturek, 2003 وفي عام . )الحظ البروفيسور  1899Jaworski Warley  وجود

واشار الى دورها  Vibrio rugulaبكتريا حلزونية الشكل في راسب غسيل معدة االنسان سميت  

الحظ الكثير من   1924( . وفي عام Holt  .1994االمراضي المحتمل في امراض المعدة المختلفة )

 Luck andالعلماء اثناء ابحاثهم وجود انزيم اليوريز في معدة الحيوانية اكلت اللحوم كالكالب والقطط )

ceth, 1924 . ) 

( Gastritisوالتهاب المعدة )  H.pyloriالى العالقة بين الصابة لبكتريا   Steerاشار العالم   1975في عام 

 Barryو  Robin Warren   اعيد اكتشاف  هذه البكتريا من قبل العالمين االستراللين 1979وفي عام  .

Mashall  1982المختصين في علم االمراض النسيجية ، اذ تمكن هذان العالمان من عزل هذا الكائن عام 

بنجاح الول مرة واثبتو ان استنبت هذه البكتريا و 1983من العينات المخاطية لمعدة االنسان . اما في عام 

( تكون نتيجة استيطان Gastritis( والتهاب المعدة )Stomach Ulcerمعظم حاالت حدوث قرحة المعدة ) 

وهذا مخالف لما كان يعتقد سابقا بأن هذه االمراض تكون نتيجة تناول االطعمة   H.pyloriالمعدة ببكتريا 

(. واخيرا حصل (Wareen &Marshal , 1983( Stressاو االجهاد ) Spicy Food)كثيرة التوابل )

لعملهما الباهر والمتواصل وتنميتهما لبكتريا   2005العالمان مارشل ووارم على جائزة نوبل للطب في عام 

H.pylori   خارج الجسمIn vitro   (2010 , .Wroblewski et al .) 
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 (Bacterial characteristicصفات البكتريا ) 2-2

بكونها عصيات سالبة لصبغة غرام ،عصوية منحنية او حلزونية  H. pyloriبكتريا البوابية الحلزونية تتميز

-7لنموها يتراوح بين)(pH) ي ، الرقـم الهيدروجين Short spiral or curved rod)قصيرة الشكل) 

6)    ( Atherton and  Blaser. , 2004 ) .حيث تكون   اما بالنسبة لحجمها فتكون  صغيرة الحجـم

( مايكرون 0.5-1.0مايكرون طوال وبين ) ( 2.5-5.0العصيات الحلزونية الشكل  ذات ابعاد تتراوح بين )

 (.2-1عرضا وكما موضح بالشكل )

 

 

 H.Pylori   ( Jonathon & Robert , 2002)( بكتريا   2-1 (شكل 

   

تمتاز البكتريا بظاهرة تعدد االشكال الضغوط البيئية وذلك لقدرتها على التحول من الشكل العصوي الى 

الشكل المكور عند تعرضها لبعض الضغوط البيئية مثل نقص المواد الغذائية وطول مدة الحضانة 

اذ تحتاج  الهواء القليل والتعرض للمضادات الحياتية ، كما انها الهوائية اختيارية بسبب كونها اليفة لكمية
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من غاز النتروجين  %85و    %5وغاز االوكسجين  %10في نموها الى غاز ثنائي اوكسيد الكاربون 

 2( Stevenson et al ., 2005وتحضن في حاضنات الهوائية عند تنميتها مختبريا )   %98ورطوبة 

 ( :H.pylori: امراضية بكتريا البوابية الحلزونية )   2-3

بقدرتها على مقاومة الحموضة العالية للمعدة وذلك نتيجة امتالكها العديد من  H.pylori  امتازت بكتريا 

عوامل الضرواة فهي تستخدم اسواطها الختراق الطبقة المخاطية والوصول إلى المكان  المالئم  في المعدة 

(et al.,2014  Aminiإذ تعد الممرض البكتيري الوحيد القادر على ، )  العيش  في المحيط الحامضي

ه اقل تركيز االس الهيدروجيني في العالي للمعدة ، اذ تفضل العيش في المنطقة البوابية من المعدة ، والتي

 (Chemotaxis( . اضافة الى ذلك امتالكها خاصية االنجذاب الكيميائي  Hwang et al .2015 ,) 2من 

داخل الطبقة المخاطية وتسبح بعيدا عن المحتوى  ( (pH(الذي يمكنها من تتحسس بدرجة الحموضة

وتنتج هذه  (et al Mandell 2010,.الحامضي بإتجاه بيئة معتدلة في سطح الخاليا  الظهارية للمعدة)

( تساعدها بااللتصاق عمى الخاليا الظهارية في المعدة  وبعد ذلك  تنتج Adhersionsالبكتريا الصقات )

ز الذي توجد جزيئاته داخل وخارج هذه البكتريا ، يعمل اليوريز على تحطيـم  كميات كبيرة من إنزيم اليوري

(. أن االمونيا الناتجة من تحلل اليوريا بفعل  NH3وامونيا ) ( (CO2ثنائي أوكسيد الكاربون اليوريا إلى

ي تكون سامة الت .pylori Hانزيم اليوريز تكون  سامة للخاليا  الظهارية إلى جانب النواتج االخرى لبكتريا 

                        Vacuolatingللخاليا ايضا والتي تشمل انزيم البروتيز ، الذيفان الخلوي المكون للفجوات 

Cytotoxin A (VacA)  وبعض انزيمات الدهون الفوسفاتية التي تحطم الخاليا وتكون مصحوبة ،

في حدتها من شخص   H.pyloriتريا (  . تفاوت اعراض االصابة ببكLinz , 2014بأمراضية شديدة )

من المصابين بالبكتريا ولم  % 80الى اخر ، وذلك يعتمد على الشخص نفسة وحده االصابة اذ هناك تقريبا 

تظهر عليهم اي اعراض مرضية في حين تظهر االصابة الحادة كالتهاب معدي حاد مع الم في البطن 

ب مزمن ، وايضا هناك اعراض مرضية اخرى مثل عسر والغثيان وممكن ان تتطور هذه الحالة الي التها

 Abdominal(، وألم في البطن )vomiting( ، والتقيؤ )Acidity( والحموضة )Dyspepsiaالهضم )

Pain( وانخفاض في الوزن)Loss of Weight( والبراز االسود )Akeel et al ., 2019.) 

 (H.pyloriطرق تشخيص االصابة ببكتريا )4 : -   2

الى اختبارات غازية تحتاج الى  H. pylori االختبارات التشخيصية للكشف عن االصابة ببكتريا قسمت

]االختبارات النسيجية واالستنبات الجرثومي واختبار تفاعل البلمرة المتسلسل Invasive) عملية تنظير)
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عملية تنظير ال تحتاج  ( invasive- non) واختبار اليوريز السريع[، واختبارات غير الغازية

 (-Gonzalez et al ., 2014 Garza]االختبارات المصلية واختبار البراز[ )

 :  Histology testاالختبارات النسيجية  2-4-1

بدقة عن طريق الفحص النسيجي للمرضى وذلك باستخدام .pylori   H يمكن تشخيص االصابة ببكتريا

أن يعطي معلومات حول خطورة االصابة بهذه البكتريا صبغات خاصة ، إذ أن إنتشار التهاب المعدة يمكن 

وكذلك يتم الكشف عن التغيرات النسيجية  عندما تكون الخزعة النسيجية مأخوذة من غار أو جسم  المعدة،

  Gastric atropy( )Pourakbari) التي تحدث والتي تؤدي إلى سرطان المعدة أوالمضمور المعدي  

et al .,2013) 

 : Bacterial Cultureاالستنبات الجرثومي  2-4-2

عينات الخزعات النسيجية المأخوذة بواسطة الناظور يمكن أن تزرع على أوساط خاصة للكشف عن 

مع توفير كافة الظروف البيئية التي تحتاجها باالضافة الى الحتياجاتها الدقة والعناية  H. pylori بكتريا

ً بين االختبارات والبراعة للحصول مستعمرات هذه  البكتريا ،ويعتبر هذا االختباراالقل استخداما

التشخيصية االخرى و ذلك بسبب أخذ العالجات التي تثبط نمو هذه البكتريا وتعطي نتيجة سلبية للزرع ، 

ومع ذلك يعتبر من االختبارات التشخيصية المهمة للكشف عن حساسية هذه البكتريا لمضادات حياتية 

 (Di Rienzo ةمر مهم في اختيار هذه المضادات المحددة في حال فشل العالجات السابقمعينة وهذا اال

et al ., 2013.) 

  Polymerase chain Reaction (PCR)اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل  2-4-3

ن متعد التقنية االكثر رواجا في مختبرات الوراثة الجزيئية ويمكن تعريفها بانها الطريق التي  يتضاعف 

انزيميا خارج الجسـم ماليين المرات وهذه الطريقة تمتاز بحساسيتيا العالية في التشخيص  DNA خاللها ال

وتمتاز هذه الطريقة بكونها ممكنة االستخدام مع طرق التشخيص المعتمدة على التنظير وكذلك من الممكن 

في  H. pylori ة الحمزونيةبكتريا البوابي DNA استخدامها دون الحاجة للتنظير كما في الكشف عن

. ان الفائدة العظيمة لهذه ا التقانة هي قدرتها  (Falsafi .2009 )البراز واللعاب للمرضى المصابين بها 

على تشخيص هذه ِ البكتريا من دون الحاجة إلى عملية تنظير فأصبح باالمكان الكشف عن دنا البكتريا من 

المرضى المخمجين فضال عن قابليتها في  (Saliva )لعابومن   ( juice Gastric)العصارة المعدية 
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الكشف عن البكتريا في عينات الخزع النسيجية المعدية ومن براز المرضى ، هذه فائدة اخرى هي قدرتها 

على التمييز بين السالالت السامة من السالالت غير السامة بناء على امتالكها مورثات خاصة لها عالقة 

 ( .Rimbara et al ., 2013ا )بضراوة هذه البكتري

 :Rapid urease test (RUT)اختبار اليوريز السريع  2-4-4

لالخماج الناتجة من البكتريا ، كما يعد   %90يعطي اختبار اليوريز السريع دقة في التشخيص اكثلر من 

كافيا للتشخيص وبدء العالج ، هو اختبار سهل ، رخيص نسبيا ، وذو خصوصة عالية اذ يمكن اجراؤه 

بجانب سرير المريض ويستعمل في االختبار بكثرة للكشف عن فعالية انزيم اليوريز في الخزعات النسيجة 

(Malfertheiner et al ., 2012 من . ) االختبارات الموثوقة للتحري عن وجود بكترياH.pylori  في

الخزعة النسيجية ،ويستخدم حسب تعليمات الشركة المصنعة وذلك بوضع عينة الخزعة النسيجية على 

عدة الفحص وفي اماكن مخصصة لها . وتظهر نتائج هذا االختبار خالل ساعة ويعتمد على تغيير لون 

االصفر الى الوردي الغامق نتيجة لتحلل اليوريا الموجودة في الخزعة  الخزعة الموضوع على العدة من

الى جزيئتين امونيا وجزيئة من ثنائي اوكسيد الكاربون بفعل انزيم اليوريز الذي تنتجه البكتريا بكميات 

 (. Koelz et al ., 2003كبيرة )

 Serology testاالختبارات المصلية  2-4-5  

ومع ذلك تعتمد الدقة    H.pyloriتتضمن هذه الفحوصات الكشف عن االجسام المضادة الخاص ببكتريا 

فيه على نوع االختبار المصلي المستخدم . االستخدام الرئيسي للفحوصات المصلية هو الختبار مرضى 

سوائل  في  H.pyloriعسر الهضم  في المراحل االولية ومرضى القرحه للكشف عن اضداد بكتريا 

 الجسم ولكون الفحوصات المصلية تعطي نتيجة ايجابية لفترة طويلة حتى بعد الشفاء من االصابة ببكتريا 

H.pylori  لذلك التستخدم للتحقق من المعالجة الناجحة ، الن الجسم المضاد في الدم يتناقص تدريجيا

(Lopes et al ., 2014لقد تنوعت االختبارات المصلية للكشف عن اال )ونية صابة ببكتريا البوابية الحلز

 :  من اشهر االختبارات المستخدمة هيو
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a.  اختبار عدة الخطوة الواحدة  للتحري عن االجسام المضادةOne step H.pylori Ab 

Rapid Test  

ويتصف كونه بسيطا وسريعا ويكون  H. pylori  من االختبارات المصلية المستخدمة في تشخيص بكتريا

بشكل عدد مناعية تجاريا ، عادة يكون هذا االختبار بشكل شريط يحوي على حفرة لوضع مصل متوفرا 

ل عالمصاب فيها ويكون هذا المصل حاوياً على االجسام المضادة المتكونة ضد هذه الجرثومة إذ يحدث التفا

حفرة لمن امغلفا لسطح الحفرة الموجودة في حفرة الشريط ،وبالقرب مع مستضد البكتريا الذي يكون 

فعندما تكوف النتيجة موجبة يظهر  T,C ة كبيرة حاوية على حرفين همارالموضوع فيها المصل توجد حف

 Marshall et al  خطان بلون احمر اما في حالة النتيجة السالبة للتشخيص يظهر خط احمر واحد)

.,1985) 

b. ( اختبار مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيمELISA) 

اذ انه يقيس مستوى االجسام المضادة   H. pyloriمن االختبارات المصلية المستخدمة  للكشف عن بكتريا 

ويعتمد هذا االختبار التفاعل الحاصل بين االجسام المضادة النوعية  IgA, IgM, IgGالنوعية كنوع 

بار الخاص باالختالموجودة في مصل الشخص المصاب بهذه الجرثومة المستضد الموجود في حفر الطبق 

، ويمكن عد هذا االختبار من اكثر االختبارات المصلية قبوال من حيث سهولة استخدامه ودقته )باقر ، 

2014 ) 

  Stool Testاختبار البراز  2-4-6

وخاصة االجسام المضادة وحيدة  H. pylori يستخدم  هذا االختبار للكشف عن  وجود مستضدات البكتريا

النسيلة في عينات البراز، على نطاق واسع في الدراسات الوبائية ، وكذلك أداة التشخيص قبل العالج ، 

وللسيطرة على ما بعد العالج وهو طريقة موثوقة لتشخيص االصابة النشطة ولتأكيد المعالجة الفعالة 

اختبار المستضد البرازي مشابهة الختبار تنفس اليوريا ( . تكون دقة  Moubri et al .,2018لالصابة ) 

وكذلك يمتلك اختبار المستضد البرازي قيودا يتطلب بأن  يكون المريض صائما وغير متأثٍر بنشاط أنزيم 

اليوريز بالنسبة للبكتريا االخرى الموجودة في التجويف الفموي ، باالضافة الى ذلك تكون اخطاء اخذ العينة 

 El-shabrawi et alلمستضد البرازي غير متكررة بسبب توزع المستضدات خالل البراز )في اختبار ا

.,2018.) 
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   ( Diabetes mellitusداء السكري )  4-3

يعرف مرض السكري بأنه اضطراب ايضي مزمن يتميز بفرط كميه السكر في الدم مع أضطرابات ألتمثيل  

الناجمه عن عيوب في افراز االنسولين او عمل االنسولين  الغذائي للكاربو هيدرات والدهون والبروتينات

يحدث عدم انتاج غده البنكرياس كميه كافيه من االنسولين )الهرمون  (salish et al ..2014او كليهما )

الذي ينضم نسبه السكر في الدم( عندما ال يستطيع الجسم استخدام االنسولين الذي ينتج بشكل فعال بسبب 

( اكتسب هذا المرض االسم الول مره في joseph et al.,2010ين بواسطه االنسجه )مقاومه االنسول

اي طرح كميات كبيره من  siphon( كلمه يونانيه تعني diabetesبرطانيه حيث الكلمه االولى )

( نتيجه احتواء االدرار على كميات كبيره من سكر honeyتعني الحلوى او العسل ) (meiiltusاالدرار)

(،وخساره polydipsia(وزياده العطش )polyuria( ثم اعراضه كثر تبول) Reece.2010) الكلوكوز

الوزن والتعب تتطور ببطئ اكبر وقد تكون خفيه لمده طويله  في حاله االصابه بداء السكري النمط الثاني 

 cooke andالنمط االول ) ري بداء السك بينما يكون ظهورهاخالل االسابيع او شهور قليله عند االصابه

plotnica.2008)  

 (classification of diabetes mellitusتصنيف داء السكري ) 4-4

تصنيف داء  تم(American  Diabetes  Association.2017) باالعتماد على جمعيه السكر االمريكيه 

 ..  اسيينسا نيطمنالسكري الى 

 النمط االوالو داء السكري المعتمد على االنسولين : 1-4-4

(Insulin –Dependent Diabetes Mellitus or diabetes Type1( )DMTI) 

من مجموع مرضى السكري ويعتمد فيه المرضى على االنسولين نتيجه توقف  %5-10يمثل هذا النوع 

خاليا بيتا عن العمل نتيجه تحطمها لذلك يحتاج المرضى الى االنسولين كعالج خارجي للحفاظ على حياتها 

(Cernea and Herold.2010  يظهر هذا النوع في مرحله الطفوله او المراهقه يتميز هذا النوع من.)

مهاجمه االضداد   ببزيرات النكرهانس في البنكرياس بسالسكري بفقدان خاليا بيتا المنتجه لالنسولين من ج

ما (.ا(ADA.2014افراز هرمون االنسولين ( لخاليا بيتا فيحدث نقص فيAutoantibodiesالذاتيه )

(وفقدان الوزن والتعب polydipsia(وكثره االحساس بالعطش )Polyuriaاعراضه كثره التبول )

(killpatrik.2007 ) 
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 النمط الثاني او داء السكر غي المعتمد على االنسولين: 2-4-4

Insulin-independent Diabetes M ellitus or diabetes Type ll (DMT2) 

(%من مجموع مرضى السكري في العالم 90-95السكري اذا يشكل حوالي )االكثرشيوعا لداء  يعد النمط

(2016„ADA). يحدث بسبب إما ان الجسم اليستخدم االنسولين كما ينبغي اوانه اليصنع كميه كافيه من

                                                            االنسولين مع فقدان تدريجي لقدرة االفرازخاليا بيتا لالنسولين مؤديا الى  االنسولين، مؤديا الى مقاومه

(.يعرف بانه مرض مزمن متعدد  (Karunasaree et al.,2013مجموعه من االضطرابات االيضيه 

(. ومرضى هذا Miyawaki et al.,2016العوامل ويرجع ذالك الى مزيج من العوامل البيئيه والوراثيه )

النمط االول نادرا مايحتاجون الى االنسولين كعالج للبقاء على قيد الحياة، النمط على العكس من مرضى 

وغالبا اليشخص مرضهم االبعد مده طويله وحتى االعراض السريريه تكون طفيفه الن ارتفاع السكر في 

الدم يكون بصوره تدريجيه ،والمرض يكون مرتبط بصوره قويه مع السمنه وتقدم العمر وتاريخ العائله مع 

(. ويتميز هذا النوع من السكري بارتباطه مع االضطرابات االيضيه Abdullah et al.,2012لمرض )ا

 (Obwsity(والبدانه)Dyslipidemia(وزياده الدهون )Hypertensionمختلفه مثل ارتفاع ضغط الدم)

ع م(ويشكل تجCardiovascular diseases)ة الدموية وث امراض القلب واالوعيممايزيد مخاطره حد

 Metabolic syndrome()A ndrews etيسمى بمتالزمه االيض ) ضطرابات معا مماهذه اال

al.,2011) 

 (: Diabetes mellitus type llداء السكر النوع الثاني ) 5-4

اضطراب ايضي يتميز بارتفاع معدل الكلوكوز بالدم، ناجم عن عدم قيام البنكرياس بانتاج كميه كافيه من 

اومقاومه الخاليا اال انسولين الذي ينتجه البنكرياس وعاده مايحدث بتاثير العوامل متداخله او عند االنسولين 

(.تحدث عمليه مقاومه االنسجه الجسم لهرمون WASS AND STEWART.2011تقدم بالعمر )

ين في مجره لاالنسولين  نتيجه لكون جزيئه االنسولين غير اعتياديه او نتيجه زياده االجسام المضاده لالنسو

الدم اونتيجه لوجود خلل في مستقبالت االنسجه المستهدفه ويعد هذا الخلل االكثر شيوعا في مرض هذا 

النوع من السكري واما اعراضه فهي التختلف كثيرا عن اعراض النوع االول ولكن التضهر االبعد فتره 

   (.ADA.2012من حدوث المرض )
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 ةنيالنوع الثاني والبوابيه الحلزو ي بداء السكر االمراضيه المناعيه لالصابه 6-4

(Immunopathogenesis in Diabetes type ll and H.pylori) 

لجهاز المناعي دور كبير في جميع االمراض بوصفه الجهاز الدفاعي في الجسم شبكه من الخاليا واالنسجه ا

(والتى تقسم immune responese)واالعضاء تستجيب لالجسام الغريبه مما يسمى االستجابه المناعيه 

(واالستجابه المناعيه المكتسبه innate immune respoeالى نوعين االستجابه المناعيه الفطريه )

(Adaptive immune respone وتقسم االستجابه المناعيه المكتسبه الى استجابه مناعيه المتوسطه)

 Humoral immuneمناعيه الخلطيه )(واالستجابه الcell mediated immune responeبالخاليا )

respone()Abbas et al .,2015  وتعمل هذه الشبكه مع بعضها البعض لتدافع عن الجسم ضد المسببات.)

المرضيه عن طريق تميز وقتل هذه المسببات  المرضيه والكائينات الغريبه كا البكتريا والفطريات والخاليا 

لعديد من الغازيات الغريبه ، ويقوم بالقضاء على هذه الغازيات  السرطانية ،الن الجسم يمثل بيئه مثاليه

(Murphy et al.,2012 النمط الثاني من داء السكري هو مرض التهابي يحدث بسبب االستجابه المناعيه.)

المتأصله والمتكيفه اذ ان هذه االستجابه والعمليه االلتهابيه تزيد من مستويات الوسائط االلتهابيه وتلعب دور 

تمتلك دورا  H.pyloriمثل  (.على الجانب االخر بعض المايكروباتGubt et al.,2017هاما في تطوره )

خطيرا في امراضية داء السكري النوع الثاني إذ اشارت الدراسات في دورها المحتمل في حث وتطور 

 المرض ويعتقد ان االلتهابات المزمنه تسببها عدوى البوابيه الحلزونيه ترتبط ارتباطا وثيقا في تسبب

DMT2 البائده  ديد من االنسجه بالسيتوكينات،والذي يرتبط بتنشيط العام لجهاز المناعه الفطري ،تتأثر الع

لاللتهابات التي تسبب ميزات يمكن التعرف عليها من داء السكري النوع الثاني،يعتبر التهاب االنسجه 

 βالدهنيه مفتاحاعامل في التسبب في امراضيه التي تحدث في مقاومه االنسولين ،وااللتهاب الذاتي لخاليا

إفراز االنسولين في داء السكري النوع الثاني يتميز هذا االلتهاب  ( يضعفIL-1βبواسطه االنترلوكين )

عن طريق زياده انتاج البالعم من نخاع العظم وزياده التعبير عن الحركيات الخلوية مثل البين االبياضي 

 . (pradhan et al .,2001السادس وبروتين الطور الحاد )

 (:H.pyloriبوابية الحلزونية )العالقة بين مرض السكر واالصابة ببكتريا ال 7-4

 Simonبواسطة ) 2191( ومرض السكري الول مرة في عام H.pyloriتم اكتشاف العالقة بين بكتريا ) 

et al., الذي وجد ان انتشار عدوى البكتريا البوابية الحلزونية في مرض السكري كان اعلى بكثير من ، )

(. تشير الدالئل الى ان عدوى البوابية الحلزونية قد تكون %21مقابل  %62مجموعة غير المصابين )
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مصاحبة لداء السكري، وهو التهاب مزمن ومقازم لالنسولين حيث يزيد من خطر االصابة بمرض 

باالضافة الى ذلك قد يؤثر التهاب المعدة الناتج عن البوابية الحلزونية على السكري النوع الثاني 

حيث تزداد فرصة  (.He and  yang,20145; Chen & Blaser,2012االلتهابية )ات السايتوكين

االصابة بالبكتريا في مرض السكري من خالل عدة جوانب اوالً، قد يؤدي ضعف المناعة الخلوية والخلطية 

 ,.Borody et alالناجم عن مرض السكري الى تعزيز حساسية الفرد لالصابة بالبوابية الحلزونية )

ؤدي الحد من حركة الجهاز الهضمي وافراز الحامض الناجم عن مرض السكري الى (. ثانيا، قد ي2002

ض ( ومعدل االصابة في القناة الهضمية وافراز الحامض الناجم عن مرH.pylori)تعزيز استعمار 

ي كيمائية في الغشاء المخاطي ف وكوز المتغير الى حدوث تغييراتالسكري الى تعزيز يؤدي ايض الكل

( يتعرض Marietti et al .,2013) (  H .pyloriتعزز استعمار البوابية الحلزونية )المعدة التي 

االشخاص المصابون بداء السكري بشكل متكرر لمسببات االمراض اكثر من نظراتهم االصحاء النهم 

في نهاية المطاف زادت عدوى البوابية الحلزونية والسكري اذ  .اعدادات المستشفى يحضرون بانتظام 

لم يتم  ,تشير بعض الدراسات الى انتشار اعلى للعدوى في مرضى السكري بينما في الحاالت االخرى 

 العثور على اي اختالف بين المجموعة الدراسة ومن هذه الدراسات :

 Devrajaniالبوابية الحلزونية وداء السكري ) اكد بعض الباحثون وجود عالقة بين االصابة ببكتريا-1

et al ,2010: )Zhou et al ,2013:Feng et al .,2013). 

 , Ugwu et al .,2008فشلت دراسات اخرى متناقضة في تاكيدها ) ,على العكس من ذلك  -2

Jafarzadeh et al .,2013,). 
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 المواد وطرائق العمل
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 المواد وطرائق العمل  -3

 االجهزة والمواد  1-3

 جهزة المستخدمة في هذه الدراسة انواع اال 1-1-3

 

 جزة  المستددمة يي ذه  الدراسة ( انواع اال3-1الجدول )

 الشركة المصنعة المنشأ د المدتبريةدالع
      Centerifuge Germany  Rocheجزاة الطرد المركةي 

    Deep freeze  Germany  Hettich – 20مجمد  
 

 (Laboratory Kitانواع العدد المستخدمة في هذه الدراسة ) 2-1-3

 ( العدد المدتبرية المستددمة يي ذه  الدراسة3-2جدول )

 الشركة المصنعة المنشأ المدتبرية ددالع
Helicobacter pylori IgG kit Germany Demeditec  

 
 

 االدوات المستخدمة  3-1-3

 ( االدوات المستددمة يي الدراسة3-3جدول )

 الشركة المصنعة المنشأ المدتبرية ددالع
Pipette tips U.K Sterillin 

Pipettes Germany slamed 

Gel tubes korea Bioneer 

Tourniqet Syeria Mediced Iect 

Stop watch Germany Termaks 

Plastic disposable syringes china Meheco 
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 طرائق العمل  2-3

 عينة الدراسة  1-2-3

شدص من المراجعين الى عد  مستشفيات االستشارية ومشفى الطوارئ العام التابع   50شملت الدراسة 

الى نزاية  2020الى قطاع المقدادية يي محايظة ديالى .جمعت العينات دالل الفتر  من بداية شزر يناير 

.  تضمنت مجموعة المرضى المصابين بداء السكري النوع الثاني ومقسمين الى الى  2020شزر يبراير 

 يما يوق .  70الى  30انثى وتراوحت اعمارذم من 24هكر و 26

 جمع العينات 

مل من الدم عن طريق استددام محاقن 5تم جمع العينات عن طريق سحب الدم الوريدي اه تم سحب 

درجة لحين   -20بالستيكية وتم توةيعزا يي انابيب ثاني ويصل المصل وحفظ يي المجمد  بدرجة 

 االستددام .

 الطرق المختبرية

 (Rapid Test onsite h.pylori AB Comboادتبار الكشف من االجسام المضاد السريع )

 -:( وكالتالي CTK Biotchاالدتبار حسب تعليمات الشركة )اجري 

 الموجود  يي شريط  S( مايكروليتير وتم اضايته الى الحفر  50بعد جمع المصل اده منه ) 1-

 االدتبار .

 ( مايكروليتر من محلول التدفيف الى الحفر  نفسزا مباشر  بعد اضاية المصل.50اضيف ) 2-

دقيقة ،تعتبر نتيجة االدتبارموجبة عندما يظزر دط بلون االحمر عند  15قرات النتيجة بعد مرور 3-

 ( يقط .C( ، وتعتبر النتيجة سالبة عندما يظزر الدط االحمر عند الحفر  )T(و)Cالحفرتين )

(et al.,1994 Pronovost ) 
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 النتائج والمناقشة  -4

 توزيع مجاميع الدراسة بالنسبة للعمر: 1-4

(عينه ألشخاص مصابين بداء السكري النوع الثاني ولكال الجنسين كان عدد 50شملت الدراسه الحالية)

 (4-1كما موضح يي الجدول ).  %48( وبنسبه(24بينما عدد االناث    %52(وبنسبه 26الذكور)

 الدراسه بالنسبه للجنستوزيع مجاميع 1-4))                          

 النسبه المؤيه العدد الجنس

 %52 26 هكر
 %48 24 انثى

 %100 50 المجموع
 

(سجلت اعلى فئه عمريه وبنسبه  49-40 من ناحيه اخرى اوضحت نتائج الدراسه بأن الفئه العمريه من) 

 (4-2كما في الجدول ) %12( فما فوق سجلت  اقل فئه عمريه وبنسبه (70بينما الفئعه العمريه   32%

 

 (توزيع مجاميع الدراسه بالنسبه للعمر2-4)

 النسبه المئويه العدد الفئه العمرية

30-39 10 20% 

40-49 16 32% 

50-59 9 18% 

60-69 9 18% 

 %12 6 يما يوق70 
 %100 50 المجموع

 

 

 

 IgG(بأن نسبه االصابه بالبكتريا وحسب الضد المناعي 4-3اوضحت نتائج الدراسه كما مبين في الجدول )

 .%30الغير المصابين كانت  بينما%70في االشخاص المصابين بداء السكري كانت 
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 (توزيع مجاميع الدراسه بالنسبه ألصابه بالبكتريا وحسب الضد المناعي3-4)

 النسبه المئويه العدد مجاميع الدراسه

 %70 35 مصاب
 %30 15 غير مصاب

 %100 50 المجموع

مصابه  15من ناحيه اخرى أشارت نتائج الدراسه بأن األناث المصابات بالبكتريا البوابيه الحلزونيه كانت 

 (4-4) كما في الجدول %63أناث وبنسبه  24من مجموع 

 (توزيع مجاميع الدراسه بالنسبه لألصابه بالبكتريا بالنسبه لجنس األناث4-4)

 النسبه المئويه العدد الجنس

 %63 15 إناث مصابات
 %37 9 إناث غير مصابات

 %100 24 المجموع
 

 26مصاب من مجموع   19بينت نتائج الدراسة بأن الذكور المصابين ببكتريا البوابيه الحلزونيه كان 

 .(4-5كما في الجدول ) %73وبنسبه 

 بالنسبه لجنس الذكور(توزيع مجاميع الدراسه بالنسبه لالصابه بالبكتريا 5-4)

 النسبه المئويه العدد الجنس

 %73 19 هكور مصابين
 %27 7 هكور غير مصابين

 %100 26 المجموع
 

 

 

  11(سجلت اعلى اصابه وحيث كان عدد المصابين 49-40اشارت نتائج الدراسه بأن الفئه العمريه من)

سجلت اقل اصابه  فما فوق (70‚69-60‚39-30بينما الفئه العمرية )  %32وبنسبه  35مجموع  من

 .(4-6لكل فئه على التوالي وحسب الجدول)  %15وبنسبه 
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 (توزيع مجاميع المصابين وحسب الفئه العمرية6-4)

 النسبه المئويه العدد الفئه العمريه

30-39 5 14.3% 
40-49 11 31.4% 

50-59 9 25.7% 

60-69 5 14.3% 

 %14.3 5 يما يوق70 
 %100 35 المجموع

 

الخاصه ببكتريا فقد بينت نتائج  IgGااليجابية المصلية لضد المناعي احدى اهداف دراستنا  لتحديد  

نوع الثاني( اتفقت نتائج الدراسة الحالية )لدى مرضى السكر ال IgGارتفاع الضد المناعي  الدراسه الحاليه

ة الخاص ةالمناعي ارتفاع نسبه االضداداجريت في محافضه البصرة والتي اوجدت ة مع نتائج دراسه محلي

اخرى ة مع ضهور فرق معنوي دراس %43المرضى وبنسبه  ةلدى مجموع ةالحلزونية ببكتريا البواب

لدى مرضى السكر النوع الثاني pylori   H .ا ريياربيل اضهرت ارتفاع ايجابيه بكت ةاجريت في محافض

اشارت ان المرضى ة ودراسات عالمي (Tawfeeq et al.2019مع ضهور فرق معنوي )  %59وبنسبه 

 فقد اشارت نتائج الدراسة  H.pyloriببكتريا ة لالصاب ةالمصابين بداء السكر النوع الثاني هم اكثر عرض

مع ة مقارن (%88كانت) IgGان االشخاص المصابين بداء السكري النوع الثاني ويحملون الضد المناعي 

اخرى اجريت في نيجيريا وجدت ارتفاع الضد المناعي دراسة  ( Ebule et al.2017الغير المصابين )

 Mustapha et( ) %35( وبنسبه اعلى بين المرضى المصابين بداء السكري النوع الثاني)IgGنوع )

al.2011 ). 

والتي وجدت  (pareek&kannan‚2014‚AL_Abdul‚2014تتفق هذه النتيجه مع نتائج دراسات )

االضداد المناعية الخاصة ببكتريا في مصل االشخاص المصابين بداء السكري النوع  ة ارتفاع ايجابي

 ةالثاني لدى الذكور مقارنه مع االناث مع عدم وجود فروق معنويه قد يعزى تفسير هذه االختالفات في نسب

ة بوابييا التوزيع الذكور/االناث الى العدد االجمالي لكل منهما ولم ينعكس ان الذكور اكثر اصابه ببكتر

 ةببكتريا البوابية االصاب ة اخرى ان زياده نسب ة ( اشارت دراسpareek&kannan‚2014) ة الحلزوني

عند الرجال قد تعود الى المجهود اليومي الذي يتعرض له الذكور مقارنه باالناث والى عوامل ة الحلزوني

 .(2007لكحول )البداوي،بالرجال اكثر من النساء مثل التدخين وتناول اة اخرى تكون سائد
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 األستنتاجات

اثبتت نتائج بأن نسبه االصابه ببكتريا البوابيه الحلزونيه لالشخاص المصابين بداء السكري النوع  -1

 .%70الثاني كان 

 .%63نسبه االناث المصابات كانت ان اوضحت نتائج الدراسات  -2

 .%73نسبه الذكور المصابين كانت بينت الدراسة ان  -3

 .نسبه المصابين في الذكور اعلى من األناثبينت الدراسة ان  -4

بينما الفئات العمريه من   %32(سجلت اعلى اصابه وبنسبه 49-40الفئه العمرية من)اوضحت ان  -5

 .%15لت اقل اصابه وبنسبه فما فوق( سج60-69‚70‚30-39)

والبكتريا البوابيه الحلزونيه في  IgGتقدم توصلت الدراسه الى ارتفاع نسبه الضد المناعي  مما -6

 من مجموع عينات الدراسة. %70االشخاص المصابين بداء السكري النوع الثاني حيث سجلت 
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 التوصيات

المستددمة يي تشديص بكتريا البوابة الحلةونية عند اجراء دراسة مقارنة بين التقنيات المناعية  -1

 لمصابين بداء السكر النوع الثاني.المرضى ا

ضرور  اجراء يحوصات دورية لمرضى السكري النوع الثاني لغرض التحري عن االضداد  -2

 لداصة ببكتريا البوابة الحلةونية.المناعية ا

ببكتريا البوابة الحلةونية لمرضى اجراء دراسات شاملة ادرى للتحري عن االضداد الداصة  -3

 .السكر النوع الثاني عن طريق اده عدد اكبر من  العينات

يي تشديص بكتريا البوابة الحلةونية عند  PCRاجراء دراسة جةيئية عن طريق استددام  -4

ت المناعية المستددمة يي المرضى المصابين بداء السكري النوع الثاني ومقارنتزا مع التقنيا

 التشديص.
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Summary 

 

Helicobacter pylori is one of the most common pathogens that cause the 

body to cause indigestion (GI) including, stomach ulcers, stomach 

cancer in conditions, such as deficiency and chronic disease chance and 

cause problems outside the stomach as is the case In type II diabetes 

DMT2. 

 This study was conducted in the city of Baquba, the center of Diyala 

Governorate, at the General Emergency Hospital of the Muqdadiya 

sector in Diyala Governorate from the beginning of January 2020 to the 

end of February 2020. 

The study aimed to determine the relationship between H. pylori bacteria 

and its association with type 2 diabetes by measuring the level of IgG 

immunoglobulins specific to the bacteria. The current study included 50 

blood samples for people with type 2 diabetes for both sexes, and they 

were divided into males and females, 26 males and 24 females, and their 

ages ranged from (30-70 and above), where the results of the study 

showed that the age group from (49-40) recorded the highest age group 

with a percentage of 32%, while the age group 70) and above recorded 

the lowest age group by 12% and that the percentage of infection with 

bacteria and according to the immune antibody IgG in people with 

diabetes was 70%, while the non-infected was 30% and the results of the 

study indicated that the females infected with Helicobacter pylori were 

15 Out of a total of 24 females infected with a percentage of 63%, where 

the results of the study showed that the males infected with H. pylori 

bacteria were 19 out of a total of 26 infected with a percentage of 73%. 

The results of the study indicated that the age group from (49-40) 
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recorded the highest infection Where the number of infected was 11 out 

of a total of 35, at a rate of 32%, while the age group (39-30-69-60.70 

and above) recorded the lowest injury at a rate of 15% for each category, 

respectively. 
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