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الخالصة
هدفت

الفراسد الد القاررةد ندبع نادط الادمس القةدللفح لعل دمت يدع نملمةدر القادفة ال ع ةبد Helicobacter

 pyloriلفى القمض القصرنبع نأحماض القافة االحارء تاببم الامةا االتضل ،شقع الفراس يع ( )30حرل حمضب
ألشلرص حصرنبع نأحماض القافة االحارء .كذلك شقع الفراس ( )10يبنرت حع اشلرص غبم حصرنبع نهذه االحماض
)الةبامة) .حبث احمع ال صول يع هذه الابنرت (خ يرت ةةبجب
لعفلدمة ( 2015 - 9 - 29الد  ،)2016 - 2 - 25اظهدمت النلدر

دم) حع حفة النرظور تي حةلشف نااوند اللاعبقدي
ان المشد

الج ةيدي نلانبد الد  PCRيدع نملمةدر H.

 pyloriحبرشمة تي الل يرت النةبجب لعقمضد ادرء ندأيع ةةدب ندبع االخلبدررات االخدمى ةعبد اخلبدرر البدورة (اة دبم
البورةر) الةمةع لعل ي النةبجب  ،حع ثم اخلبرر لعل دمت يدع األاةدرم القضدردة ) (IgGلبملمةدر  H. pyloriتدي القصدل
( )Serumاقل ةةب لعل مت يع هذه البملمةر كرة نواسا اخلبرر ال رع البملبدمت .كرةد ةةدب المشد

يدع نملمةدر H.

 pyloriتددي حجقويدد القمضدد نواسددا االخلبددررات الةددرنا هددي  %10 ،%43.33 ،%56.67 ،%80يعدد اللددوالي،
اظهمت ةلر

الل عبل االحصر ي يع

هدذه الفراسد ةةدلنل
اللصوصب

اود يالق حانوة  P ≤ 0.001نبع االخلبررات القةدللفح  .نراليلقدرد يعد ةلدر

اتضدعب ةمةاد المشد

ال ةرس لعمش

الج ةيدي نلانبد الد  PCRيدع نملمةدر  H. pyloriاذ ةمدون ذ كفدرءة يرلبد

يع هذه البملمةر حبرشمة حدع يبندرت الل يدرت النةدبجب القافةد  .صداون اسدلنبرت نملمةدر

 H. pyloriحع الابنرت القأخوذة حع القصرنبع نأحماض القافة االحارء القلنر لبع لعاالارت القضردات ال بوة

حثبادرت

حضل البم توةرت .PPI
الكلمات المفتاحية :نملمةر القافة ال ع ةب  ،تفريل البعقمة القلةعةل PCR
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Abstract
The study aimed to comparison among some methods that used for detection Helicobacter
pylori in patient's with gastroduodenal disease and evaluate the beast method. The study
samples collected from endoscopy unit in Baqubah Teaching Hospital for the period (29-92015 to 25-2-2016). They study included 30 case patients with gasteroduodenal disease also it
included a study on (10) samples of apparently healthy individuals (control) as comparison
group. The results showed the detection of Helicobacter pylori directly from biopsy by
Polymerase Chain Reaction (PCR) recorded heights percent among other tests which are
included: rapid urease test for biopsy, Rapid anti H. Pylori test (IgG) and bacterial culture.
The percentage of detection H. Pylori in patients group by these four tests were 80%,
56.67%, 43.33%and 10% respectively. There were significant differences (P ≤ 0.001) among
different tests. The present study concluded that the PCR technique is suitable for accurately
detection of these bacteria directly from gastric biopsy specimens and the difficulty of
culturing H. pylori from samples taken from patient's with gastroduodenal disease which
handlers treatments of antibiotics and proton pump inhibitors )PPI(
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المقدمة
غدمام،

تاف البملمةر ال ع ةبد  Helicobacter pyloriالبفد لمقبدرت الهدواء الاعبدل ( ،)Microaerophilicسدرلب لصدب

حع ةب ) ،)1تقلرز ن رهمة تادفد األشدمرل اذ قدف ت هدم نرلشدمل القمدور الاصدوت ()forms Coccoid and bacillary
تاف القةبب الم بةي ل ف ث تامحرت ) )Ulcerationالقافة االثني يشدم اصدب

هدذه االحدماض شدر ا تدي ا ةد
سدمرن

األخبمة ة ما الةلشرر هذا النوع حع البملمةر ( .)2تالبم هذه البملمةر ذات إحماضب يرلبد اذ تصدبب اكثدم حدع ةصد

الارلم ) )3تةبب الافةف حع االحماض حنهر اللهرب القادفة القد حع ( ،)Chronic gastritisتامحدرت القادفة االثندي يشدم
) ،)Gastric and duodenal ulcersسدمةرن القادفة (  ،)Gastric cancerسدمةرن االةةدج العقفر ةد القصدرحب
لعابا القلرةب ( .)4) )Mucosa-associated lymphoid-tissue lymphomaاامى الافةف حع البرحثبع تي الادماس
دراسرت يع هذه البملمةر ،تضقن اسلنبرتهر حع الل ي النةبجب القأخوذة حع القافة ا ت فةدف االاةدرم القضدردة القلولدفة
ضفهر تي حصل الفم ( .)5تةللفم الافةف حع الامس لعمش

يع نملمةر  H. pyloriتاةم نراليلقرد يع اسللفام ا يفم

اسللفام اهرز النرظور ( . (Endoscopyتشدقل الف دوص اللدي تلاعدب ادود خ يد ةةدبجب ( (Biopsyكدل حدع تفريدل
البعقدمة القلةعةدل ( ، )PCRالد رع البملبدمت ) ، )Bacterial cultureاخلبدرر البدورة الةدمةع ) ،(RUTالف وصدرت
النةدبجب ) ،)Histological testsاذ تجددمى اقبددع هدذه االخلبددررات يعد الل يد النةددبج القةلأصدع نواسددا النددرظور
تةددق نددرلف وص االالبرحبد  .( 6) Invasive proceduresاحددر االخلبددررات اللددي تددلم نددف ن اسددللفام النددرظور تشددقل
اخلبدرر القةلضدف البدمازت ( ، )Stool antigen testsاخلبدررات حصدعب ( ، (Serological testsاخلبدرر المشد
ال تبم ناف تنر ل البورةر ((Urea breath test

يدع

تالبم هذه االخلبررات غبم االبرحبد ((Non-invasive procedures

) .(7تهفف هذه الفراس ال القاررة نبع ناط الامس القةللفح لعل مت يع نملمةر  H. pyloriتاببم الامةا االتضل.

المواد وطرائق العمل
 -1جمع العينات
أامة هذه الفراس

لعفلمة (  2015- 9 - 30ال  )2016 – 2 - 25تي شاب النرظور اللرنا لقةلشدف نااوند اللاعبقدي،

تم إاماء ت ص النرظور ألرنابع شدلص ح درلبع إلد شداب الندرظور حدع قبدل أخصدر ببع تدي الجماحد الارحد

البرةنبد ،

كرةوا ةارةون حع يةم الهضم الم ايع الباع ة ف حاوت تابؤ ايلقردا ً يع ت ص النرظور قةق يبن الفراس إل
حجقويلبع:
 -Aحجقوي الةبامة (الذةع لم ةشلص لفةهم أت حع احماض القافة االحارء) يفدهم ( )10اشلرصControl group
 - Bحجقوي القمض (الذةع شلص لفةهم احف احماض القافة االحارء) يفدهم ( )30حمةضر Patients group
أخضا كال القجقويلبع السليصرل الل ع النةدبجب حبدث تدم اخدذ ثالثد خ يدرت ةةدبجب حدع احدركع حللعفد ل درر القادفة
ناف ال صول يع الل يرت النةدبجب تدم حجرةةدلهر اامةد يعبهدر االخلبدررات اللرلبد  :اخلبدرر البدورة الةدمةع Rapid

P-ISSN: 2222-8373
E-ISSN: 2518-9255

140

Vol: 13 No:2 , April 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.24237/djps.1302.229C

دراسة مقارنة بين بعض الطرق المستخدمة للتحري عن بكتريا المعدة الحلزونية
لدى المرضى المصابين بأمراض المعدة واالمعاء
مثنى عبدالقادر المهداوي ،علي غازي الدليمي و احمد علوان القيسي

 ،urease testاخلبرر ال راع البملبمت  Bacterial culture testاسللالص الفةر  DNAحع الل ي النةدبجب لعمشد
يع نملمةر  H. pyloriيع ةمةق الجبع  16SrRNAنواسا تفريل البعقمة القلةعةل  .PCRأخذت ةقرذج الفم حع كال
القجقويلبع تم تصعهر نواسا اهرز النبذ القمك ت لع صول يع القصل ( )Serumذلك لعل مت يع األاةرم القضردة
 IgGلبملمةر  H. pyloriنرسللفام اخلبرر يفة اللاوة الواحفة) . (One Step H. pylori Test Device Kit
 -2االوساط الزرعية
 1-2وسط سكرو Skirrow’s medium
اسل ل فم ه ذا ال وس ط ل مض الا ل األ لي لبملمةر  ، H. pyloriإذ ح ضد م هد ذا ال وسد ط ح د ع سد ط أغدرر المولوحببدر،
ث د م أض د بف خعدبط القدواد حاد زة لعنقدو ) )Growth Supplementاللدي تألفد حدع ثد الث ح د واد هدي )(FBP
) (Ferrous sulfate, sodium meta Bisulfite, and sodium Pyruvateأضدددب
( (Skirrows Supplement IIIالذت ةلأل

ح ددد عول الةدددمبم ز

حع خعبط حدع ندر در لعقضدردات ال بوةد Vancomycin 5.00 mg , ) :

 )Polymyxin-B 1,250 IU , Trimethoprim 2.50 mgإن هذا الوسط ةقمننر حدع ال صدول يعد حةدلاقمات حفدمدة
خرلب حع اللعوث حقر ةجاع حع األ سرة القفضع تي تشلبص نملمةر  H .pyloriيع غبمهر حع األةواع البملبمة (.)8
 2-2وساط اغار الدم Blood Agar
اسددللفم هددذا الوسددط للنا د ب الق ري د البملبمة د ت د ي ا ل خا د وة نا د ف الا د ل اال ل د ي ) ،)Primary isolationإلداح د
البملمةر اةضر ً ).)9
 3-2وسط نقيع القلب والدماغ Brain Heart Infusion Broth
أسلاقل هذا الوسط للنشبط ةقو نملمةر  H. pyloriحف هدر نادف الاد ل ةمدون حضدرتر البد ال عبةدم ل القاادم ننةدب %20
إل

 % 80حع الوسط (.)10

 4-2وسط اليوريا السائل Urea broth
حضم هذا الوسط حةب تاعبقرت الشمك القصنا  ،اذ توضدع الل يدرت النةدبجب القدأخوذة حدع القمضد تدي هدذا الوسدط.
ت ضع نفرا حمارة  37C°لقفة  24سري  .ةالحظ ناف ذلك ت ول لون الوسط حع االصفم ال الوردت).)11
- 3االستنبات
اسللفح ةمةا نررسوةب

اقريل تي زرع الابنرت ) (12يع الن و ا تي -:نادف صدول الابندرت الد القللبدم خدالل

حدفة ال تلجدر ز الةددريلبع حدع الوقد تدم سد ق حجرةةد ) (Homogenizationيبنددرت الل يدرت النةددبجب نوسدرة اهددرز
حارحع النةب ) (Homogenizerابفا ً حل ةل ول النةب ال ح ة حلجرةس ،ةعاح سط سمم ن ) (0.1حعبعلم حدع القد ة
النةبجي ،نوسرة النرقل ) (Loopةدلم ةشدم العادري تدي الابدق نامةاد الللادبط ) (Streakingنقادفل ةبادبع لمدل سدط،
تناعد نادفهر االةبدرس الد الويدرء الالهدوا ي ) (Anaerobic Jarثدم ضدا يدفة ت مةدم ال درز )(Gas generating kit
ةشا نإضرت ) (10حعبعلمات حع القرء القاام ال ح لوةرت الافة ،اغعق الويرء نأحمرم ل مض تدوتبم ال دم ف ال رزةد
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القاعون

هي (%5) :حع غرز اال كةجبع (%10) ،حدع غدرز ثدرةي ا كةدبف المدررنون (%85) ،حدع غدرز النبلدم ابع .

ضع الويرء الالهوا ي تي ال رضن تي درا ) (37م لقدفة ) (14 – 7ةدوم نادف اةلهدرء حدفة ال ضدرة تدم تشدلبص البملمةدر
ايلقردا يع حصن

نبمغي.

 -4التحري عن األجسام المضادة  IgGلبكتريا  H. pyloriوذلك باستخدام اختبار عددة الخطدوة الواحددة One Step H.
pylori Test Device Kit
تم الل دمت يدع األاةدرم القضدردة( )IgGلبملمةدر  H. pyloriتدي حصدول القمضد (القصدرنبع ندأحماض القادفة االحادرء)
حجقوي الةبامة(االص رء) نرسللفام يفة اخلبدرر حندريي ةدويي سدمةع نلادوة احدفة للاادي تشدلبص حبدف ي ل صدرن
نهذه البملمةدر ،حةدب تاعبقدرت الشد مك القجهد ة ( ،(German-Aconهدو يبدررة يد ع شد مةط ند حد فمة توضدع تبهدر 3
قامات ح ع حصل القمةط (ال ر ت يع األاةرم القضردة IgGالقلموة ضف البملمةر) الذت ةلفريدل حدع ا ةيدرت حةلد ضف
البملمةر ال ق عف لةا ح ال ف مة ،ه ذا ال ل ف ري ل ة ؤدت إل

ت ب م لد ون ال لد ط الد ذت ة

ه د م تد ي ح ن ا اد ال ف د ص

( )Testح ق ر ة فل يع اةجرنب االخلبرر  ،تي حبع يفم ظهور اللط األحقم تي هذه القناا ةفل يع سدعبب االخلبدرر يندف
إاماء االخلبرر لعةبامة ةالحظ تعون اللط تي حناا خط الةدبامة ( )Controlحقدر ةدفل إن كقبد حنرسدب حدع القصدل تقد
إضرتلهر  ،ت ةب خالل  10دقبا نافهر تهقل ،إن ال ةرسب لهذا االخلبرر هي  % 99.0النويب .)12( % 86.7
 -5التشخيص بتقنية الـ PCR
 1-5استخالص الدنا الجينوم من النسيج )Extraction of Genomic DNA (Tissue
تدم اسدللالص الدفةر الجبندوم نواسددا يدفة االسدللالص ) (Geneaid extraction genomic DNA kitحبدث اُذةبد
يبنرت الل يرت النةبجب ( )Biopsyالقجقفة لفرا حدمارة ال متد

اسدللعص الدفةر  DNAحةدب اللاعبقدرت القثبلد تدي

ةمةا الاقل ،تم تافةم ةار ة الفةر  DNAنواسا اهرز الاامة النرةوة .)13(.
 2-5تحضير البادئPrimer Preparation
اه البردئ حع قبل شمك ( )Bioneerالمورة يع شمل ( )lyophilizedنلماكبد حللعفد ندرلببموحول (. )Picomole
اذةب هذه البردئ نرلقرء القاادم حند ع االسدلاارب ( )deionized distilled waterحبدث ةمدون نلمكبد ةهدر ي( 100
 )pmol/μlة فدظ يندف ( )-20Cºل دبع االسدلاقرل  .اسدللفم هدذه البدردئ نل ضدبم ح عدول ( )solution workingذلدك
نأخذ ا م ( )10µlحع الق عول اللد ةع ( )stock solutionاضدرتل الد ( )90µlحدع القدرء القاادم حند ع االسدلاارب
( )ddH2Oلع صول يع تمكب ( )100µlحع ح عول (.)14( )working solution
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جدول ( )1البادئ الخاص بالجين  16SrRNAالمستخدم للكشف عن بكتريا
Source

size

))15

1500bp

Primer

Sequence
ATCCTGGCTCAGAGTGAACG

F

GCAGGTTCACCTACGGTTACC

R

16SrRNA

 3 -5الل مت يع نملمةر  H .pyloriتي الل يرت النةبجب نواسا اهرز القبعقم ال مارت ال عاي Thermocycler
اسللفح

هذه الامةا لعلأكف حع اود القردة الوراثب ) (DNAلبملمةر  H .pyoriتي الل ي النةبجب ))Biopsy

نواسا المش
المش

يع الجبع ( )16SrRNAاللرص نهذه البملمةر ذلك نرسللفام نردئ حللصص لقضريف هذا الجبع

ين نواسا اللمحبل المهمنر ي حع خالل حجق الذت ةةر ت ) )1500bpحضم سط اللفريل حةب تاعبقرت

الشمك القصنا

ذلك نرسللفام الافة)  .(PreMix Kit AccuPower® PCRنرسللفام الن رم ( Convential PCR

 )thermocycler systemالقوضح تي اف ل (.)2
جدول ( )2برنامج تفاعل البلمرة المتسلسل المستخدم لتضخيم الجين ()16SrRNA
Repeat cycle

Time

Temp.

PCR step

1

5min

95C

Initial Denaturation

30sec.

95C

Denaturation

30sec

58C

Annealing

2 min

72C

Extension

10min
Forever

72C
4C

Final extension
Hold

30

1
-

 4-5الكشف عن ناتج تفاعل الـ  PCRوتقدير األحجام الجزيئية لدنا
تدددم ذلدددك حدددع خدددالل يقعبددد اللمحبدددل المهمندددر ي لابندددرت الدددفةر اللدددي تدددم حضدددريفلهر نواسدددا اهدددرز القبعقدددم ال دددمارت
) )Thermocyclerنرسلاقرل هالم (ال) االغرر ز نلمكب  %1.5كقر اسللفم الفلبل ال جقدي ) (DNA ladderذ حجدم
 100-2000bpذلك لعلامف يع حجم ال

م النرتج حع تفريل ال .PCR

 -6التحليل االحصائي Statistical analysis .
اادمى الل عبدل االحصدر ي نرسدللفام نمةدرح ال

حد االحصدر ب ( )statistical package for social sciencesذت

االصفار رقم.)16) 22
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النتائج والمناقشة
 -1لع رالت القمضب القشلص نواسا النرظور
لوحظ تي ت ص النرظور سبردة اللهرب القافة الق حع ننةب ( )%40أت قمح االثني يشم ثرةب ً ننةب ()%23.34
تي حبع ظهمت قمح القافة ننةب ( ، )%16.67احر حمض االرتجرع القمتء القافة تمرة
( شمع حرالت سمةرن القافة اقل ةةب حبث كرة

( .)%)%6.67كقر اظهمت النلر

ةةبل ) % 13.33

اود تمس حانوت ذ دالل

احصر ب نبع االحماض القللعف حبث ان ( )P < 0. 04كقر حببع تي الجف ل (.)3
جدول ( )3الحاالت المرضية المشخصة بالناظور
ال رالت القمضب
Chronic gastritis
اللهرب القافة الق حع
Duodenal ulcer
قمح االثني يشم
Gastric ulcer
قمح القافة
GERD
حمض االرتجرع القمتء القافة
Gastric cancer
سمةرن القافة
Total
الافد المعي

الافد
12
7
5
4
2
30

P value
قف اتفا ةلدر

النةب القيوة
% 40
%23.34
%16.67
%13.33
% 6.67
100
*0.04

الفراسد ال رلبد حدع دراسد ( ،)17ان اخدلالف ةةدب االحدماض القشلصد نواسدا الندرظور قدف ةادود الد

االصددرن نبملمةددر  H. pyloriاللددي تبددفء نرللهددرب القاددفة حددع ثددم قمح د القاددفة ا االثنددي يشددم ،هنددر ناددط الةددالالت
الضررة حع هذه البملمةر قف ت ف حف ث حمض سمةرن القافة .ا قدف ةادود ذلدك يعد اخلبدرر القمضد الدذةع أرسدعوا إلد
حفة النرظور ،توي ( (Virulenceسالل نملمةر  H. pyloriاللي ت فث االصرن  ،ةوع حدفى اسدلجرن الار دل القنريبد
ل صرن نهذه البملمةر).)18
 -2االختبارات التشخيصية للكشف عن االصابة ببكتريا H. pylori
 1-2اختبار اليوريز السريع للخزعة النسيجية Rapid urease test for biopsy
اظهمت  13خ ي ةةبجب ةلبج اةجرنب الخلبرر البدورة الةدمةع حدع ندبع  30خ يد ةةدبجب لقجقويد القمضد
 17 %43.33خ يد ةةددبجب اياد ةلبجد سددعبب لهددذا االخلبددرر ننةددب  %56.67تددي حددبع خ يد ةةددبجب

ننةدب
احددفة تاددط

أظهمت ةلبجد اةجرنبد حدع ندبع  10خ يدرت لقجقويد الةدبامة ننةدب  9 %10خ يدرت ةةدبجب اظهدمت ةلبجد سدعبب
ننةب  .90لاف اف تدي هدذه الفراسد تدمس حاندوت ذ داللد احصدر ب يرلبد ( )P < 0. 01ندبع حجقدويلي الفراسد

كقدر

حوضح تي الجف ل ). )4
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جدول ( )4نتائج اختبار اليوريز السريع للخزعة النسيجية بين مجموعتي الدراسة
اخلبرر البورة الةمةع
حجقوي القمض
حجقوي الةبامة
P value

قف اتفا هذه النلر
ان أكثم حع خ ي

النلر القوحب
)13(%43.33
)1(%10

القجقوع
)30(%100
)10(%100

النلر الةرلب
)17( %56.66
)9( %90
**0.01

حع دراس (.)20 ،19اذ ةالقف اخلبرر البورة الةمةع أسرسدر يعد يدفد اللالةدر البملبمةد تدي الل يدرت
احدفة قدف تاادي ةلدر

اخلبدرر سدمةا لع رةد كقدر ان حجدم الل يد تدي حدف ذاتد قدف ة دفد يدفد اللالةدر

البملبمة داخل هذه الل يرت .لاف اشررت الفراسرت الد ان يدفد القةدلاقمات القوادودة تدي الل يدرت الالزحد إليادرء
ةلدددر

اةجرنبددد لف دددص البدددورة الةدددمةع ةجدددب ال تادددل يدددع  104حةدددلاقمة )(21

) )distributionلهذه البملمةر داخل نارة القافة د ر تي ةةب المش

كقدددر ان لعلوزةدددع الباادددي

patchy

يع هذه البملمةر نهذا االخلبرر ). )22

 2-2التحري عن االجسام المضادة الخاصة بالبكتريا الحلزونية
نبن النلر

االةجرنب الل مت يع االاةرم القضردة ( )IgGاللرص نبملمةر  H. pyloriتي يبنرت حصدل الدفم القدأخوذة

حع حجقوي القمض ةةب 17( %56.67يبن ) ننةب 3( %30يبنرت) لقجقويد الةدبامة احدر النلدر
13(%43.33يبن ) تي حجقويد القمضد

الةدعبب تمرةد

7(%70يبندرت) تدي حجقويد الةدبامة  ،لادف ادف تدي هدذه الفراسد تدمس

حانوت ذ دالل احصر ب قبقلهر ( )P < 0. 05نبع حجقويلي الفراس

كقر حوضح تي الجف ل (.)5

جدول ( )5التحري عن االجسام المضادة ( )IgGالخاصة بالبكتريا الحلزونية
Anti-H.pylori IgG
حجقوي القمض
حجقوي الةبامة
P value
تبدبع ةلدر

الفراسد ال رلبد

النلر القوحب
( 17(%56.66
)3)%30

النلر الةرلب
(13)%43.33
)7 (%70
*0.05

ادود اشددلرص ضدقع حجقويد الةدبامة ايادوا ةلددر

القضرد ) (IgGاللرص نبملمةدر  H. pyloriةقمدع ان تاد ى تعدك النلدر

القجقوع
)30(%100
( 10)%100
اةجرنبد الخلبدرر الل دمت يدع االاةددرم

االةجرنبد الد نادرء حةدلوى االاةدرم القضدردة حدع

النوع ) (IgGلافة شهور ناف الشفرء حع االصرن ) .)23حع اه اخمى ةقمع ان تاود النلدر
االاةدرم القضدرد ) (IgGاللدرص نبملمةدر  H. pyloriندبع حجقويد القمضد الد ضدا

الةدعبب الخلبدرر الل دمت يدع
االسدلجرن القنريبد لدفةهم)24( .

تنةجم هذه الفراس حع دراسرت يفةفة تي هذا القجرل (.)27 ،26 ،25
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 3-2اختبار الزراعة البكتيرية Bacteriology Culture Test
ايا ثالث( )3خ يرت ةةبجب ةلبج اةجرنب تي ال رع البملبمت حع نبع  30خ ي ةةدبجب لقجقويد القمضد

ننةدب

 %10كرة ةةب الابنرت الةرلب لع رع البملبمت 27(%90يبن ) تي حبع لم تااي ات خ ي ةةدبجب ةلبجد اةجرنبد حدع
نبع  10خ يرت لقجقوي الةبامة .حبث نبن هذه الفراس يفم اود تدمس حاندوت ذ داللد احصدر ب يرلبد ()p<0.05
كقر حوضح تي الجف ل (.)6

نبع حجقويلي الفراس

جدول رقم ( )6نتائج اختبار الزراعة البكتيرية للخزعة النسيجية بين مجموعتي الدراسة
اخلبرر ال راي البملبمة

النلر

حجقوي القمض
حجقوي الةبامة
P value

)3 (%10
)0( %0

النلر

القوحب

القجقوع

الةرلب

)90(27%
)10 ( %100
0.08

شلصد هددذه البملمةددر يع د اةهددر  H. pyloriايلقددردا يع د حصددن
ص بمه ،ح فن  ،شفرت  ،تمون يع شمل حمف ( )Sسدرلب لصدب

نمغددي الددذت ةصددن

)30( %100
) 10( %100

حةددلاقماتهر نموةهددر دا مة د ،
اال كةدبفة

غدمام ،حوابد الخلبدررات البدورة

المرتعب تببع تي هذه الفراس ان اخلبرر ال رع البملبمت ارء نأقل ةةب حاررة نرلف وصرت االخمى رنقر ةاود ذلك
ال الابباد ال ةرسد لهدذه البملمةدر ( )Fastidious nature of H. pyloriا نةدبب القضدردات ال بوةد

حثبادرت

حضدل البم توةدرت )  Proton pump inhibitor (PPIsاللدي تؤخدذ حدع قبدل القمضد ) (28ا نةدبب نادط
الاواحل االخمى حثل اللوزةع البااي ) )Patchy distributionلهذه البملمةر داخل نارةد القادفة ،الةد ق غبدم حال دم
لعل يد النةدبجب ) ، )Inadequate mincing of the biopsyادود النببد الاببادي ( )Floraتدي الفدم البعادوم
الذت ةنرتس هذه البملمةر تي الل يد النةدبجب
تلفق ةلر

الفراس ال رلب حع النلر

ةدؤثم يعد ةقوهدر  ،تادفان حبوةد النقدوذج خدالل يقعبد النادل. (29( .

اللي حصل يعبهر (.)31 ،30

 4-2الكشف الجزيئي عن ببكتريا  H .pyloriفدي الخزعدات النسديجية بوسدطة تفاعدل البلمدرة المتسلسدل  PCRباسدتخدام
الجين  16SrRNAالخاص بها
ايلقدددف المشددد

الج ةيدددي يدددع نملمةدددر  H. pyloriنواسدددا تفريدددل البعقدددمة القلةعةدددل  PCRحدددع لعمشددد

يدددع الجدددبع

( )16SrRNAالذت ةمدون يعد شدمل حد م ن جدم  1500pbز ج قريدفت الشدمل ( (4كرةد حواببد الف دص يدع الجدبع
( )16SrRNAاللرص نبملمةر  24(% 80حع  30يبن ) تدي القمضد القصدرنبع ندرألحماض القافةد

ننةدب 1(%10حدع

 10يبندرت) تدي حجقويد الةدبامة لادف ادف تدي هدذه الفراسد تدمس حاندوت ذ داللد احصدر ب يرلبد ( )P < 0.001ندبع
حجقويلي الفراس

كقر حوضح تي الجف ل رقم (. )8
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جدول ( )8نسبة موجبية الكشف عن الجين ( )16SrRNAلمجموعتي الدراسة .
16srRNA
حجقوي القمض
حجقوي الةبامة
P value

النلر القواب
)24(%80

النلر الةرلب
) 6 (%20
)1( %10
***0.001

القجقوع
)100(%30
) 9(%90

)100(%10

الشكل ( )3الكشف عن ناتج تفاعل البلمرة المتسلسل  PCRبواسطة الترحيل الكهربائي على هالم االكاروز
 %1.5لحزم الدنا للجين ( )16S rRNAالخاص ببكتريا ،والذي تم الكشف عنه من الدنا الجينوم المستخلص من نماذج
الخزعات النسيجية المأخوذة من المعدة ،حيث  Mيمثل حجم الدنا القياسي ) ،(100-2000bpو من ( )7-1تمثل ايجابية
تفاعل البلمرة المتسلسل  PCRوالتي تظهر منتوج بحجم  1500bpزوج قاعدة.
تلواتق ةلر

هذه الفراس النلر

االسللفام لعمش

اللي حصل يعبهر ) .)33 ،32ةالبم المش

يع الجبع ( )16SrRNAحدع الادمس اسدا

يدع نملمةدر  H .pyloriتدي النقدرذج الةدمةمة القدأخوذة حدع القمضد ) .)34ان ةمةاد تفريدل البعقدمة

القلةعةدل  PCRةمةاد حةرسد ادفا ً لعمشد

يدع حةدببرت االحدماض حثدل نملمةدر  H .pyloriلمدع الل بدمات تدي تلرنادرت

النبمعبوتبفات لنفس الجبنرت نبع سالالت حللعف ترنا لنفس الجنس النوع لعمر ع رنقدر تدؤثم يعد حانوةد النلدر  ،حبدث ان
الل بمات تي تلرنع النبمعبوتبفات ةقمع ان ت فث تي حوقع ارتبرة البردئ لذلك تدؤدت الد تثبدبط تفريدل  PCRايادرء ةلبجد
سددرلب كرذن د ) ، (False negativeا تددؤدت ال د تاعبددل كقب د ةددرت اللفريددل ) .)35لددذلك تللع د

ةةددب اةجرنب د المش د

الجبع( )16SrRNAاللرص نبملمةر  H. pyloriتي الل يرت النةبجب حع نرحث ألخم.
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االستنتاجات
الج ةيي نلانب الد

 هو المشH .pylori يع نملمةر

يدع هدذه البملمةدر حبرشدمة حدع الل يدرت النةدبجب

هذه الفراس اسلنلجنر نأن اتضل ةمةا لعمش

ال ةرسد لعمشد

نراليلقرد يع ةلر

 حبث كرن ةمون ذ كفدرءة يرلبد اللصوصدبPCR

 حدع الابندرت القدأخوذة حدع القصدرنبع ندأحماض القادفة االحادرء القلندر لبعH. pylori  صاون اسلنبرت نملمةدر، لعقمض
.PPI حثبارت حضل البم توةرت

لعاالارت القضردات ال بوة

.)36( اسللفم قرحوس القاجم الابي الامني القوحف تي تماق القصاع رت الاعقب الواردة تي هذه الفراس
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