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العوامل المؤثرة على االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه Helicobacter pylori
في مدينة الرمادي

ضحى عبد السالم عبيد*
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عصام محمد عبد هللا**
*جامعة اال نبار – كلية العلوم
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الخالصة:
استهدفت الدراسة الحالية لتحديد بعض العوامل المؤثرة على االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه وشملت العمر أذ بلغت اعلى نسبة
ل الصابة في الفئة العمرية (  )11 – 20سنة بنسبة  ، % 32وكذلك الجنس كان له تأثير على االصابة إذ أظهرت االناث نسبة
اصابة اعلى من الذكور بلغت  %70و %30على التوالي  ،نوع الطعام كان له عالقة باالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه وبنسبة
 ، %37وكذلك ارتبط التدخين مع االصابة بنسبة  . %26كما كانت هناك عالقه بين االصابة ومكان السكن فقد ظهرت االصابة في
القرى اعلى من المدن وبنسبة  %60و %40على التوالي  .ايضا تم دراسة بعض االمراض المناعية المرتبطة مع االصابة بالبكتريا
الحلزونية البوابيه إذ وجد ان هناك عالقة بين االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه ومرض السكري وبنسبة %40

كلمات مفتاحية :البكتيريا الحلزونية البوابيه  ، Helicobacter pyloriالرمادي  ،عوامل االصابة
) ) antigen (cagAوهو العامل االشد خطورة والذي يكون

المقدمة:

مسؤوالً عن تطور سرطان المعدة  ،والجين المكون للحويصالت

البكتريا الحلزونيه البوابية )  )Helicobacter pyloriهي

)) (vacuolating cytotoxin gene (vacAوهو العامل

بكتريا سالبة لصبغة غرام ،حلزونية ،متعددة االسواط (7- 5

المسؤول عن تكوين الحويصالت في الخاليا الطالئية التي

سوط)  ،محبة للتهوية القليلة . Microaerophilicتستوطن

تسبب تحطيم الخاليا الطالئية وبهذا يعد العامل المسؤول عن

الطبقة المخاطية اعلى الخاليا الطالئية المعدية في االنسان [ 1,2

حدوث قرحة المعدة،

] .تصيب نصف سكان العالم تقريبا ] .[3عزلت الول مرة من قبل
العالمين وارين ومارشال عام  1983م ] . [4وهي من البكتريا

ومن العوامل األخرى هي الجين البادىء لقرحة األثني عشري

المرضية الشائعة في االنسان  ،أذ تعد من العوامل الرئيسة المسببة
لالمراض المعدية مثل التهاب المعدة
الهضمية

()، )Duodenal ulcer promoting gene (dupA

) ،(Gastritisوالقرحة

وانزيم اليوريز وهو المسؤول عن معادلة الحموضة في تجويف

) ، (Peptic ulcerوكذلك توصف بكونها من العوامل

المعدة ،واالسواط المسؤولة عن الحركة ]. [17

الخطرة المسببة لسرطان المعدة ] . [5 - 8وهي ايضا ترتبط بقوة مع
تطور

الورم اللمفاوي المعدي

يكون الغشاء المخاطي المعدي محصناً ضد االصابات

M ucosa Associated

البكتيرية نظراً للحموضة العالية في تجويف المعدة  ،لكن

).[9] Lymphoid Tissue Lymphoma (M ALToma

جاءت البكتريا الحلزونية البوابية وأخلت بهذة القاعدة وتمكنت

تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها عامل مسرطن من الدرجة

من استعمار الطبقة المخاطية المعدية بسبب أمتالكها عدداً

االولى اعتمادا على نتائج الدراسات الوبائية ] .[10أذ ان استئصال

من الصفات الفريدة التي مكنتها من الدخول الى الطبقة

االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية يؤدي الى خفض معاودة القرحة
] [11وخفض خطر تطور سرطان المعدة بين المرضى ].[12,13

المخاطية  ،كالحركة وأتخاذها حيزاً مكانياً في الطبقة

تكون طرق االنتقال من شخص إلى آخر أما بالنمط فموي – فموي

المخاطية ،وااللتصاق بالخاليا الطالئية  ،الهروب من

والذي يكون النمط االكثر انتشا ار في الدول المتطورة بسبب االزدحام

االستجابة المناعية  ،كل هذا ساعد البكتريا الحلزونية البوابية

الذي أ دى الى أنخفاض االحوال المعيشية وأنتشار العادات غير

على قدرتها في االستعمار واالنتقال ] .[17وبهذا تعد البكتريا

الصحية  ،أو بالنمط برازي – فموي والذي يكون النمط االكثر وجودا

الحلزونية البوابية المسبب الرئيسي أللتهاب المعدة  ،وقرحة

في الدول النامية بسبب سوء النظافة وعدم التوعية الجيدة

المعدة واالثني عشري ،ومرتبطة مع حاالت الورم اللمفي

].، [14,15يؤدي الوضع الصحي للعائلة دو اًر كبي اًر في عدوى هذه

المعدي

البكتريا ] .[16وتمتلك هذه البك تريا العديد من عوامل الض اروة التي

Gastric mucosa associated lymphoid

 tissue (MALT) lymphomaوتطور سرطان المعدة

تكون مسؤولة عن أمراضية البكتريا  ،ومن هذة العوامل الجين

. [7] Gastric cancer

المرتبط مع سمية الخلية ( Cytotoxic associated gene
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االصابة بالبكتريا]  .[14لذا استهدفت الدراسة الحالة تحديد العوامل

تعد البكتريا الحلزونية البوابية المسبب الثاني لألصابات

المؤثرة على االصابة بال كتيريا الحلزونية في مجتمع مدينة الرمادي

البكترية المزمنة االغلب شيوعاً في االنسان ].[18على االقل

في محافظة االنبار.

نصف سكان العالم مصابون بهذه البكتريا ] ، [19تختلف

طرائق العمل:

نسب االصابة الفعلية من دولة الى دولة ؛ تكون هذه

جمع العينات :جمعت العينات من وحدة الناظور في مستشفى

االختالفات ملحوظة بين الدول النامية والدول المتطورة  ،ففي الدول

الرمادي التعليمي للفترة من  2013/6/1ولغاية 2014/12/26

النامية المختلفة تكون نسب االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه اكثر

ومن كال الجنسين للفئات العمرية من (  ) 17 – 70سنة  .أذ جمعت

من ، % 80حتى في االعمار الصغيرة ] ، [20بينما يبقى انتشار

 50عينة مرضية و  30عينة سيطرة ( البراز  ،والدم ) .جمعت

االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية في الدول المتطورة بشكل عام

العينات المرضية من المرضى المصابين بالتهاب أو قرحة المعدة ،

أقل من  % 40ويكون أوطأ الى حد كبير في االطفال والمراهقين

والتهاب أو قرحة االثني عشري،

من البالغين والمسنين ] ، [21أذ أن انتشار االصابة بين االطفال في

عينات البراز :أخذ من كل مريض عينة براز وضعت في حاوية

الدول المتطورة تكون غير عامة حالي ًا  ،لكن تزداد نسب ة االصابة مع
تقدم العمر ،حوالي  % 50من االصابات تظهر في عمر  60سنة

معقمة  .ثم أُخذ جزء من العينة للكشف عن وجود المستضد البرازي
للبكتريا الحلزونية البوابية بواسطة أشرطة اختبار مستضد البكتريا

و  % 10من االصابات تظهر في عمر  18 - 30سنة ].[22

الحلزونية البوابيه السريع

تنتج هذة الزيادة في االصابة مع تقدم العمر بسبب احتمال بأن

(

H.pylori Ag Rapid test -

. [28] ) Cassette

البكتريا الحلزونية البوابية اكتسبت بهذا العمر كما تنخفض المناعة

عينات الدم:جمع من كل مريض(  ) 3-5مل من الدم بعد

عند التقدم في الع مر مما يزيد خطر تعرض الجسم لالصابة

االنتهاء من أجراء فحص الناظور  ،وبعدها تم فصل الدم

بالممرضات ] . [23يرتبط انتشار البكتريا الحلزونية البوابية ضمن

بواسطة جهاز الطرد المركز  3000دورة  /دقيقة لمدة 10

مناطق جغرافية عكسي ًا مع الحالة االجتماعية واالقتصادية  ،وبشكل
خاص مع مستوى المعيشة خالل الطفولة ] . [24يكون انتشار

دقائق من أجل الحصول على المصل  ،وبعدها أُستخدم

البكتريا في الدول النامية ثابت ًا نسبي ًا ؛ بينما انتشارها في الدول
المتطورة يهبط بسرعة ]  . [25,26تحدث االصابة بالبكتريا

المصل من أجل الكشف عن االجسام المضادة ()IgG
المتكونه ضد ا لبكتريا الحلزونية البوابية بواسطة أختبار

الحلزونية البوابيه في الدول النامية بشكل كبير في الخمس سنوات

االشرطة المناعي السريع للكشف االولي  ،والجزء المتبقي

االولى من العمر وتبقى بشكل ثابت للفترة العمرية الالحقة  .وهذا

من المصل ُحفظ في درجة حرارة  -20درجة مئوية لحين
االستعمال ألختبار .[29] ELISA

يعطي فكرة بأن البكتريا تكون مكتسبة في سن مبكر من الطفولة
] . [20بينما يكون انتشار االصابة في الدول المتطورة منخفضاً في

النتائج:

الطفولة المبكرة ويزداد مع تقدم العمر ] .[23وهذا يعود الى ظروف
المعيشة الجيدة مما أدى الى خفض نسبة االصابة بين االطفال في

تأثير العمر على االصابة بالبكتريا الحلزونيه البوابية

الدول المتطورة ] . [27تكون طرق االنتقال من شخص الى شخص

أظهرت نتائج دراستنا الحالية أن الفئة العمرية  11- 20سنة كانت

على االغلب أما بالنمط الفموي – الفموي ( )Oral- Oralأو برازي

أكثر الفئات العمرية للمصابين بالبكتريا الحلزونية البوابيه أذ بلغت

_ فموي (  .[14] )Fecal _ Oralبالتوافق مع طرق االنتقال عزلت

النسبة المئوية % 32

البكتريا الحلزونية البوابية من البراز  ،اللعاب  ،وصفرة االسنان من

 ،تليها الفئة العمرية من  21– 30سنة

بحدود  ، %20والفئة العمرية  31– 40سنة بحدود ، %7

بعض االشخاص المصابين ]. [14

والفئه العمرية من  41– 50سنة بحدود  %7والفئة العمرية

تكون البكتريا الحلزونية البوابية ربما ايضا منقولة بشكل فموي

من  51– 60سنة بحدود  %14واخيراً الفئة العمرية من 70

بواسطة الوسائل الب ارزية من خالل ابتالع الماء الملوث بالفضالت

– 61سنة بحدود  % 20الشكل ()2

،لذلك فأن البيئة الصحية يمكن ان تساعد على خفض خطر

40
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5
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61-70

51-60

41-50

31-40

21-30

11-20

1-10

)Age (years

الشكل ( ) 2النسب المئوية لالصابة بالبكتيريا الملتوية البوابية تبعا للفئات العمرية.
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تأثير التدخين على االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية :

الحلزونية البوابية بلغت  % 26للمدخنين في حين بلغت

بينت نتائج الدراسة الحاليه ان نسبة االصابة بالبكتريا

نسبتها  % 74لدى غير المدخنين الشكل ()3
80
70
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50

%

40
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10
0
Smoker

Non-smoker
Smoking

الشكل ( ) 3النسب المئوية لالصابة بالبكتيريا الحلزونية البوابية

تبعا للتدخين.

الذين يتناولون طعاماً غنياً بالتوابل (  %37 )Spicyفي حين

تأثير نوع الطعام على االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية
اظهرت النتائج التي تم الحصول عليها في دراستنا الحالية ان

بلغت في االشخاص الذين يخلو طعامهم من التوابل (Non-

هناك أرتباطاً بين نسبة االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية

 % 63 )spicyالشكل ()4

ونوع الغذاء والعادات الغذائية اذ بلغت االصابة لدى االفراد
100
90
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70
60

%

50
40
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10
0
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Non-spicy
Food

الشكل ( ) 4النسب المئوية لالصابة بالبكتيريا الملتوية البوابية تبعا لنوع الطعام المتناول.
تأ ثير الجنس على االصابة بال ب كتريا الحلزونية البوابية

أذ بلغت النسبة المئوية لألصابة  % 70و  % 30على

لوحظ من نتائج الدراسة الحالية أن نسبة االصابة بالبكتريا

التوالي الشكل (. )5

الحلزونية البوابية لدى االناث أكثر من االصابة لدى الذكور
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الشكل ( ) 5النسب المئوية لالصابة بالبكتيريا الملتوية البوابية تبعا للجنس.
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بالبكتريا الحلزونية البوابية بلغت  % 60لسكان القرية في

تأثير مكان السكن على االصابة بالبكتريا الحلزونية

حين بلغت نسبتها  % 40لدى سكان المدينة الشكل ()6

البوابية :أظهرت نتائج دراستنا الحالية أن نسبة االصابة

100
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%

50
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10
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الشكل ( : ) 6النسب المئوية لالصابة بالبكتيريا الملتوية البوابية تبعا لمكان السكن.

العالقة بين مرض السكري واالصابة بالبكتريا الحلزونية

االصابة بمرض السكر لدى االشخاص المصابين بالبكتريا
الحلزونية البوابيه بلغت

البوابية

 % 40في حين بلغت نسبة

أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة الحالية

االشخاص الذين اليعانون

وجود عالقة بين االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية

بالبكتريا  % 60الشكل (. )7

من مرض السكر

والمصابين

واالشخاص المصابين بمرض السكر اذ لوحظ ان نسبة
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Yes

No

0

الشكل ( : ) 7النسب المئوية لالصابة بالبكتيريا الملتوية البوابية تبعا لالصابه بمرض السكر.

المناقشة:

] [30الذي وجد أن الفئة العمرية االكثر تعرضاً لالصابة
بالبكتريا الحلزونية البوابية هي الفئة  14 - 39سنة  .ولكن لم

وجد ان بعض العوامل الخارجية لها تأثير فعال على االصابة

أجرها ] [31أذ وجد أن الفئة العمرية - 39
تتفق مع دراسة ا

بالبكتريا الحلزونية البوابية ومن هذه العوامل تأثير العمر اذ

 30سنة هي أكثر الفئات تعرضاً لألصابة  .كما اتفقت نتائج

وجد ان الفئة العمرية (  )11 – 20سنه هي اكثر الفئات

دراستنا الحالية مع دراسة أجراها ][32

تعرضاً لالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية وبنسبة ، % 32

التي اوضحت أن

المرضى عند عمر الشباب اكثر تعرضاً لألصابة بالبكتريا

تليها الفئة العمرية ( )21-30والفئة العمرية ( )61-70سنه

الحلزونية البوابية وكذلك أتفقت نتائج دراستنا الحالية مع دراسة

بنسبة  ، % 20ثم الفئة العمرية ( )51-60سنة بنسبة 14

] [22التي أظهرت أنتشار االصابة في مرحلة الطفولة

 ، %واخيرا الفئة العمرية ( )31-40والفئة العمرية (41-

والشباب أذ تنخفض نسبة االصابة في المسنين وتقرر هذا

 )50سنة بنسبة  . % 7اذ تتفق نتائج الدراسة مع ماوجده

بواسطة نظريتين أُقترحت لتوضيح هذة النتيجة وهي أما أن
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تكون البكتريا الحلزونية البوابية موجودة بعدد قليل ونشاط

من فرصة أصرار البكتريا على االصابة  .كما ان للجنس

منخفض لدرجة ال يمكن أكتشافها  ،وكذلك يمكن أن تكون

تأثير على االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية اذ وجد ان

البكتريا موجودة في الماضي (مرحلة الطفولة والشباب) لكن

أُزيلت بسبب توفر بيئة معوية غير مناسبة عند تقدم العمر

االناث اكثر تعرضاً لالصابة من الذكور اذ بلغت نسبة

االصابة  % 70لدى االناث و  % 30لدى الذكور  ،أتفقت

].[31

نتائج دراستنا مع دراسة أجراها ] [40الذي قرر بأن أنتشار

أعزت التقارير االخرى أن أنتشار االصابة في مرحلة الطفولة

االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية في األناث أكثر من

والشباب قد يكون متعلقاً بالمعيشة والشروط الصحية ،وعدد

الذكور  ،بينما وجد ] [41بأن أنتشار االصابة في الذكور
أعلى من االناث  .لكن وجد كل من ] [23 , 42أن أنتشار

أفراد العائلة الكبيرة  ،والمستوى التعليمي المنخفض ][33 ,34

االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية لدى االناث تكون مرتفعة

 .ومن العوامل االخرى التي درست ايضا تأثير التدخين على
االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية اذ وجد ان  % 26من

بعض الشيء عن أنتشار االصابة لدى الذكور  ،كما أتفقت

المرضى كانوا مدخنين وهذه النسبة القليلة تعزى الى ان عدد

نتائج دراستنا مع دراسة ] [31الذي أوضح أن االناث اكثر

الذكور في الدراسة الحالية أقل من عدد االناث فلو أجرينا

تعرضاً لالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية وقد فسرت هذة

مقارنة بين النسبة المئوية لالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه

االختالفات الى االختالف في أسلوب ونمط الحياة مثل

بالنسبة للذكور المدخنين وغير المدخنين لوجدنا أن الذكور

التدخين واستهالك الكحول ] . [43كما فُسر سبب أرتفاع

االصابة لدى االناث يمكن أن يكون متعلقاً باالختالفات
الهرمونية بين الجنسين ] . [31وايضا ً من العوامل االخرى
المؤثرة على االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية هي مكان
السكن فوجد ان سكان القرى اكثر تعرضا ً لإلصابة من سكان
المدن اذ بلغت النسبة المئوية لالصابة  % 60و % 40

المدخنين أكثر عرضه لالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية من
غير المدخنين أذ بلغت نسبة االصابة لدى الذكور المدخنين
 %86في حين بلغت نسبتها لدى غير المدخنين %14

ويعزى السبب الى كون التدخين عامل خطر يساعد على
االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية  ،أذ قد يتسبب التدخين

على التوالي  ،أتفقت نتائج دراستنا مع دراسة ] [44الذي وجد

في خفض المناعة الموقعية للخاليا الطالئية المعدية  ،وكذلك

أن االنتشار االعلى لالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية في

قد يزيد من قوة البكتريا الحلزونية البوابيه] .[35 ,36فلعدة

سكان القرى مقارنة مع سكان المدن وهذا يتوافق مع تقرير

سنوات لوحظ أن التدخين يتسبب في رفع خطر تطور سرطان

] [45الذي نسب هذا االختالف في أنتشار االصابة بين القرى

المعدة وكنتيجة لذلك يميل المدخنون المتالك حدوث عال من

والمدن الى عوامل تتعلق بقلة االمداد بخزانات المياة اآلمنة

االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية التي تتسبب في حد وث

وشروط النظافة في القرى .كذلك وجد ] [42أن المستوى

جروح في المعدة مثل التهاب المعدة واالثني عشري  ،التقرح

التعليمي المنخفض في القرى أيضا يؤثر على ارتفاع نسبة

المعدي  ،والتحول النسيجي المعدي ].[37

االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية في القرى  ،كما وجد

أن العالقة بين التدخين واالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية

] [17هناك تنوع كبير في أنتشار االصابة بالبكتريا الحلزونية

ربما تنتج من ميكانيكيات متنوعة تتضمن زيادة افراز

البوابية بين الدول وضمن المجاميع السكانية لنفس الدول ،

الحامض والببسين  ،والتغير في الحركة المعدية  ،بناء

وهذا التنوع قد يعود الى الطريقة المستخدمة في التشخيص

وأفراز المخاط ] .[38كذلك وجد ان لعامل نوع الطعام تأثير

السبب في هذه االختالفات ] . [46واخيرا ً من العوامل التي
درست هي العالقة بين مرض السكري واالصابة بالبكتريا
اذ وجد ان  % 40من االشخاص
الحلزونية البوابية
المصابين بالبكتريا الحلزونية البوابية ايضا ً مصابين بمرض
السكري  ،إتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة ] [47الذي

البروستاكالندين  ،جريان الدم في الغشاء المخاطي المعدي

وحجم العينة والعوامل االجتماعية واالقتصادية يمكن أن تكون

مساعد لالصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية وبنسبة ، % 37
وهذا يتفق مع دراسة أجراها ] [39الذي وجد بأن االصابة

بالبكتريا الحلزونية البوابية أيضاً يمكن ان تكون مرتبطة مع
نوع الغذاء والعادات الغذائية  .وكذلك تحرى ] [31عدة عوامل

وجد عدة توضيحات تدل على زيادة االصابة بالبكتريا

غذائية ووجد بأن تناول االسماك المعلبة  ،والغذاء المقلي

الحلزونية البوابيه في مرضى السكري وهذه التوضيحات هي

مرتبط بشكل إيجابي مع االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية

-:

وهذة النتيجة قد تكون مرتبطة مع الطريقة التي يحضر فيها

أوالً  :مرض السكر يسبب ضعفاً في المناعة الخلوية
والخلطية الت ي تزيد من حساسية الشخص ِلإلصابه بالبكتريا

ا
الطعام وكمية الملح والتوابل المستعملة التي قد تسبب
ضررً

في الغشاء المخاطي وتحطيم الحواجز للغشاء المخاطي

الحلزونية البوابيه ].[48

المعدي  ،هذة التغيرات في الطبقة المخاطية المعدية قد تزيد
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ABSTRACT
The study aims at finding out some the affecting factors on the infection with the Helicobacter pylori .
It also includes age since the highest rate was for age group (11-20 years). The factor of sex has also an
effect because females showed a higher proportion of infection over males of 70% and 30 %
respectively. The kind of food has relation to the development of the H.pylori with percentage 37%.
Smoking has also relation to the infection of 26%. There was also a relationship between the infection
and the place of residence because the percentage of infection in villages is higher tha n in towns of
60% and 40% respectively. The study also concentrates on some immune diseases associated with
infection of the H.pylori. since there is a relationship between the infection H.pylori and diabetes of
40%.
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