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استخدام طرق مختلفة للكشف عن االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه Helicobacter

 pyloriالمسببة لسرطان المعدة ومقارنتها مع طريقة الخزعة النسيجية في مدينة الرمادي
محمد قيس العاني*

ضحى عبد السالم عبيد*

عصام محمد عبد اهلل**

*جامعة االنبار – كلية العلوم

** جامعة االنبار – كلية الصيدلة

الخالصة:

استهدفت الدراسة الحالية تحديد الطريقة االكفأ في التشخيص وتحديد العينة االسهل في االستخدام واالكفأ في التشخيص  .إذ تم جمع
 50عينه مرضية من المرضى المراجعين لوحدة الناظور  .وجمع من كل مريض عينات خزع نسيجية وعينة دم ولعاب وبراز وكذلك
جمعت  30عينة سيطرة من االشخاص غير المصابين كتجربة ضابطة )  . ) controlأستخدمت عينات الخزع النسيجية الختبارات
(الزرع البكتيري  ،اختبار أنزيم اليوريز السريع  ،واختبار التغيرات النسيجية المرضيه ) ،وأستخدمت عينة اللعاب الختبار الزرع البكتيري
 ،وعينات البراز الختبار المستضد البرازي السريع ( ، )stripاما عينات مصل الدم فقد استخدمت للكشف عن االجسام المضادة IgG
المتكونة ضد االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه  .أجريت مقارنة بين الطرق الغازية (المعتمدة على الناظور) والطرق غير الغازية
الختيار الطريقه األفضل فوجد ان حساسية وخصوصية اختبار الزرع البكتيري كانت  %6والخصوصية  %100على التوالي ،
اختبار انزيم اليوريز السريع كانت الحساسيه  %66والخصوصية  %90وكذلك كانت الحساسية والخصوصية الختبار التغيرات
النسيجية المرضية  %14و %100على التوالي  ،يليها اختبار المستضد البرازي السريع بنسبة حساسية  %54وخصوصية  ، %80ثم
االختبار المصلي  ELISAذات الحساسية  %58وخصوصية  . %60فوجد ان اختبار انزيم اليوريز السريع في الطرق الغازية هو
االكفأ في التشخيص  ،اما الطرق غير الغازية فقد كان اختبار المستضد البرازي السريع هو االكفأ في التشخيص مقارنة مع الطرق
الغازية .
كلمات مفتاحية :الكشف ، Helicobacter pylori ،سرطان المعدة  ،الخزعة النسيجية  ،الرمادي

المقدمة:

Associated Lymphoid Tissue
Lymphoma
) .[10] (MALTomaتصنفها منظمة الصحة العالمية

البكتريا الحلزونية البوابية ) ) Helicobacter pyloriهي

بكتريا

سالبة

لصبغة

غرام

محبة

للتهوية

بأنها عامل مسرطن من الدرجة االولى اعتمادا على نتائج

القليلة

الدراسات الوبائية ] .[11أذ ان استئصال االصابة بالبكتريا

) (Microaerophilicتستوطن الطبقة المخاطية في معدة

الحلزونية البوابية يؤدي الى خفض معاودة القرحة ][12

االنسان ]  ، [1أعلى الخاليا الطالئية في مناطق مختلفة من

وخفض خطر تطور سرطان المعدة بين المرضى ].[13,14

المعدة خصوصاً منطقة جوف المعدة ).[2] )Antrumتكون

تكون طرق االنتقال من شخص إلى آخر أما بالنمط فموي –

خاليا البكتريا الحلزونية البوابية ذات طول يتراوح بين()5-0.5

فموي والذي يكون النمط االكثر انتشا ار في الدول المتطورة

مايكرومتر وتكون عادةً ذات شكل حلزوني أو منحني مع ( 5
 )- 7اسواط قطبية مغمدة تسمح بالحركة النشطة خالل

بسبب االزدحام الذي أدى الى أنخفاض االحوال المعيشية
وأنتشار العادات غير الصحية  ،أو بالنمط برازي – فموي

الطبقة المخاطية اللزجة ] . [3تصيب نصف سكان العالم

والذي يكون النمط االكثر وجودا في الدول النامية بسبب سوء

تقريبا ] .[4عزلت الول مرة من قبل العالمين وارين ومارشال

النظافة وعدم التوعية الجيدة ].،[15,16يؤدي الوضع الصحي

عام  3891م ] .[5وهي من البكتريا المرضية الشائعة في

للعائلة دو اًر كبي اًر في عدوى هذه البكتريا ] .[17وتمتلك هذه

االنسان  ،أذ تعد من العوامل الرئيسة المسببة لالمراض

البكتريا العديد من عوامل الضراوة التي تكون مسؤولة عن

المعدية مثل التهاب المعدة ) ،(Gastritisوالقرحة الهضمية

أمراضية البكتريا  ،ومن هذة العوامل الجين المرتبط مع سمية

) ، (Peptic ulcerوكذلك توصف بكونها من العوامل

الخلية ( Cytotoxic associated gene antigen

الخطرة المسببة لسرطان المعدة ] .[6 -9وهي ايضا ترتبط
بقوة مع تطور الورم اللمفاوي المعدي

ال
) ) (cagAوهو العامل االشد خطورة والذي يكون مسؤو ً

Mucosa

عن تطور سرطان المعدة  ،والجين المكون للحويصالت
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)) (vacuolating cytotoxin gene (vacAوهو العامل

جمعت  50عينة مرضية و  30عينة سيطرة ( خزع نسيجية ،

المسؤول عن تكوين الحويصالت في الخاليا الطالئية التي

البراز  ،الدم  ،واللعاب ) من كل شخص  .جمعت العينات

تسبب تحطيم الخاليا الطالئية وبهذا يعد العامل المسؤول عن

المرضية من المرضى المصابين بالتهاب أو قرحة المعدة ،

حدوث قرحة المعدة،

والتهاب أو قرحة االثني عشري

ومن العوامل األخرى هي الجين البادىء لقرحة األثني عشري

عينات الخزع النسيجية Biopsies sampling

() ، )Duodenal ulcer promoting gene (dupAوانزيم

جمع من كل مريض(المصابين بالقرحة الهضمية والتهاب

اليوريز وهو المسؤول عن معادلة الحموضة في تجويف المعدة،

المعدة واالثني عشري) ثالث عينات خزع نسيجية وحسب

واالسواط المسؤولة عن الحركة ]. [18

العالمات السريرية بواسطة الملقط الخاص بجهاز الناظور .

يكون الغشاء المخاطي المعدي محصناً ضد االصابات البكتيرية

وضعت العينات في أنابيب أختبار معقمة تحتوي على محاليل

نظ اًر للحموضة العالية في تجويف المعدة  ،لكن جاءت البكتريا

مختلفة تبعاً لالختبار الذي جمعت من أجلة العينة  .أذ

الحلزونية البوابية وأخلت بهذة القاعدة وتمكنت من استعمار الطبقة

وضعت العينة المستخدمة ألختبار الزرع البكتيري في أنبوبة

المخاطية المعدية بسبب أمتالكها عدداً من الصفات الفريدة التي

أختبار تحتوي على وسط المرق المغذي وحفظت مبردة لمدة

مكنتها من الدخول الى الطبقة المخاطية  ،كالحركة وأتخاذها حي اًز

التتجاوز ساعتين  ،أما العينة المستخدمة ألختبار اليوريز

مكانياً في الطبقة المخاطية ،وااللتصاق بالخاليا الطالئية ،

السريع وضعت فو اًر في أنبوبة أختبار حاوية على  5مل من

الهروب من االستجابة المناعية  ،كل هذا ساعد البكتريا

وسط اليوريا المائل  ،والعينة األخيرة وضعت في أنبوبة

الحلزونية البوابية على قدرتها في االستعمار واالنتقال ].[18

أختبار تحتوي على محلول الفورمالين بتركيز  10 %لغرض

وبهذا تعد البكتريا الحلزونية البوابية المسبب الرئيسي أللتهاب

أستخدامها

المعدة  ،وقرحة المعدة واالثني عشري ،ومرتبطة مع حاالت
الورم اللمفي المعدي

).[9,21,22] (Histopathology

Gastric mucosa associated

عينات البراز Stool sampling

 lymphoid tissue (MALT) lymphomaوتطور

أخذ من كل مريض عينة براز وضعت في حاوية معقمة  .ثم

سرطان المعدة . [8] Gastric cancer

أخذ جزء من العينة للكشف عن وجود المستضد البرازي

يعد تشخيص االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابية مهماً جداً ،

للبكتريا الحلزونية البوابية بواسطة أشرطة اختبار مستضد

وتوجد عدة طرق لتشخيص هذة البكتريا ] . [19قسمت هذه الطرق
الى طرق غازية ( )invasiveوطرق غير غازية

في

أختبار

التغيرات

النسيجية

المرضية

البكتريا الحلزونية البوابيه السريع ( H.pylori Ag Rapid

(non-

) . [20] invasiveتشمل الطرق الغازية والتي تكون معتمدة على

. [23] ) test - Cassette

فحص الناظور كالً من اختبار الزرع البكتيري ) ، )Cultureاختبار

عينات الدم Blood sampling

التغيرات النسيجية المرضية ) ،)Histopathologyواختبار اليوريز

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

السريع ) ،) Rapid urease testوتعتمد حساسية وخصوصية هذه

أجراء فحص الناظور  ،وبعدها تم فصل الدم بواسطة جهاز

االختبارات على الدقة في اخذ العينة  ،وعدد العينات وكون

الطرد المركز  3000دورة  /دقيقة لمدة

المريض يخضع للعالج  .أما الطرق غير الغازية والتي تكون

 10دقائق من أجل

الحصول على المصل  ،وبعدها أستخدم المصل من أجل الكشف

غير معتمدة على أخذ الناظور  ،فتشمل كالً من االختبار

عن االجسام المضادة ( )IgGالمتكونه ضد البكتريا الحلزونية

االنتيجين في البراز ( ، (Stool antigen testوأختبار تنفس

والجزء المتبقي من المصل حفظ في درجة ح اررة  -20درجة

المصلي ) ، )Serology testأختبار الكشف عن وجود

البوابية بواسطة أختبار االشرطة المناعي السريع للكشف االولي ،

اليوريا )  ، )Urea breath testتعتمد حساسية وخصوصية

مئوية لحين االستعمال ألختبار .[24] ELISA

هذة االختبارات على مدة االصابة وخضوع المريض للعالج

عينات اللعاب Saliva sampling

] . [19لذا استهدفت الدراسة الحالية تحديد الطريقة االكفأ في

جمع من كل مريض  1مل من اللعاب ووضع في حاويات

تشخيص البكتريا الحلزونية البوابية في مجتمع مدينة الرمادي

نظيفة معقمة  ،ثم أخذ جزء من العينة من أجل الزرع البكتيري

في محافظة االنبار.

]. [9

طرائق العمل:

النتائج:

جمع العينات Sampling

نتائج طرق التشخيص

جمعت العينات من وحدة الناظور في مستشفى الرمادي
التعليمي للفترة من  2013/6/1ولغاية

تم تشخيص اإلصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه باستخدام

2014/12/26

طرق وعينات مختلفة  .فقد أظهرت دراستنا الحالية النتائج

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

التالية الموضحة في الجدول ()3
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الجدول ( ) 0نتائج الطرق المستخدمة في الكشف عن البكتريا الحلزونية البوابية
Specificity
%
60
80
90
100
0
100

Sensitivity
%
58
54
66
6
0
14

)Patients (NO
positive
negative
29
21
27
23
33
17
3
47
0
50
7
43

)Control (NO
positive
negative
12
18
6
24
3
27
0
30
0
30
0
30

نتائج االختبار المصلي  ،المستضد البرازي  ،انزيم اليوريز

Method
Elisa test
Stool antigen test
urease test
Culture biopsy
Culture saliva
Histology test

السريع  % 54اما اختبار التغيرات المرضية النسيجية فقد

السريع  ،التغيرات المرضية النسيجية  ،والزرع البكتري لكل

بأستخدام صبغة

كانت النسبة المئوية الموجبة %14

الهيموتوكسيلين ايوسين  ،وأخي اًر اختبار الزرع البكتيري كانت

من الخزع النسيجية واللعاب

النسبة المئوية الموجبة بالنسبة للخزع النسيجية  %6واللعاب

أظهرت نتائج دراستنا الحالية ان اختبار انزيم اليوريز السريع

لم يظهر اي نتيجه موجبه وكما موضح في الشكل ()3

هو االختبار الذي اعطى أعلى نسبة مئوية موجبة %66
ويليه االختيار المصلي  % 58ثم اختبار المستضد البرازي

120

100

80

%

60

40

20

POSITIVE
NEGATIVE

0
Histology Test Biopsy Culture Saliva Culture

Urase Test

Stool Antigen

ELISA

Cases

الشكل ( ) 0النسب المئوية للنتائج الموجبة والسالبة لطرق الكشف عن االصابة بالبكتريا الحلزونية البوابيه ( Elisa , stool
 )antigen , urease test , histopathology , Biopsy culture , Saliva cultureوحسب العينات المستخدمة .
وكذلك تم تحديد حساسية وخصوصية كل اختبار من

المرضية النسيجية ( %14 )Histopathologyو%100

االختبارات الموضحة اعالهّ أذ وجد ان حساسية وخصوصية
االختبار المصلي ( )Elisaكانت  %58و %60على التوالي

على التوالي بأستخدام صبغة الهيماتوكسيلين ايوسين  ،وأخي اًر
كانت حساسية وخصوصية اختبار الزرع البكتيري في حالة

وحساسية وخصوصية اختبار المستضد البرازي السريع %54

استخدام عينات الخزع النسيجية  %6و %100على التوالي

و % 80على التوالي وحساسية وخصوصية اختبار اليوريز

اما في حالة استخدام عينات اللعاب فلم تظهر اي حساسية او

السريع  %66و %90ثم حساسية وخوصية اختبار التغيرات

خصوصية وكما موضح في الشكل ()2
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120

100

80

%

60

40

20

Sensitivity
Specificity

Saliva Culture

Biopsy Culture

Histology Test

Urase test

Stool Antigen

ELISA

0

Methods

الشكل ( )5حساسية وخصوصية اختبار ), Histopathology , Rapid urease enzyme , Stool antigen , Elisa
. ) Saliva culture , Biopsy culture

المناقشة:

الصغير وقلة كثافة البكتريا الحلزونية البوابيه فكل هذا من
الممكن ان يعطي نتائج سلبية خاطئة  ،اما النتائج الموجبة

اتفقت نتائج دراستنا الحالية مع دراسة ] [25الذي وجد ان

الخاطئة يمكن ان تحدث بسبب وجود كائن مجهري اخر له

 %55.6من االشخاص المصابون ايجابيون لالختبار
المصلي  .ولم تتفق نتائجنا مع نتائج ][26

القدرة على تحرير انزيم اليوريز  ،وكذلك اطالة فترة الحضن

الذي ذكر

اكثر من  24ساعة يعطي نتيجة موجبة خاطئة ] . [30كذلك

 %91من االشخاص المصابون ايجابيون لالختبار المصلي

وجد ] [31وجوب ان تكون هناك على االقل  105بكتريا في

 .والسبب يعود الى التنوع في االستجابة المناعية من شخص

عينة الخزعة النسيجية المعدية إلعطاء نتيجة موجبة  .مما

الى اخر  ،كما ان فترة التعرض لالصابة قد تؤثر على

يؤثر على حساسية وخصوصية هذا االختبار

النتيجة وكذلك يمكن أن يحدث اختالط مستضدي مع مولدات

واتفقت نتائج دراستنا مع دراسة ] [32الذي وجد ان %12

المستضدات االخرى المرتبطة مع بكتريا اخرى مثل

من المصابين بالبكتريا الحلزونية البوابيه ظهرت لديهم

كامبيليوبكتر (  )Campylobacterوخاصة في اماكن

التغيرات المرضية النسيجية  ،ومع هذا لم تتفق نتائجنا مع

استيطان المرض ] .[27وايضاً ال يمكن التمييز بين االصابه

دراسة ] [33والسبب قد يعود الى الوقت الطويل في حفظ

الحالية واالصابة الماضية وهذا قد يعطي نتيجة موجبه خاطئة

العينه الذي يؤثر على النتيجة ،واالختالف في استخدام

] . [26وبالتالي يؤثر على حساسية وخصوصية االختبار

الصبغات يؤثر على النتيجة فاستخدام صبغات نوعية يزيد من

المصلي .

حساسية اختبار التغيرات المرضيه النسيجية  .كما تؤثر

واتفقت نتائج دراستنا مع دراسة ] [28الذي وجد أن % 56

كثافة البكتريا الحلزونية البوابيه التي تتفاوت في المواقع

من المصابين بالبكتريا الحلزونية البوابيه حاملين للمستضد

المختلفة والتي تؤدي من المحتمل الى اخذ عينه من الموقع

البرازي  .بالرغم من الخصوصية العالية لهذا االختبار اال انه

الخطأ وبالتالي يؤدي الى نتيجة سالبة خاطئة وهذا يتسبب في

يكون عادة مرتبطاً مع حساسية قليلة والسبب يعود الى ان دقة

الحصول على حساسية أقل  ،وكذلك يؤثر استخدام

االختبار قد تتغير من قطعة الى اخرى (قطعة البراز) ،فأي

المضادات الحيوية على حساسية االختبار عن طريق تأثيرها

خلل في اخذ العينة الب ارزية قد يعطي نتيجة موجبه خاطئة أو

على كثافة البكتريا المتواجدة ] . [33اما خصوصية االختبار

سالبة خاطئة فهذا االختبار يتطلب دقه ومهارة عالية كما ان

فتتأثر بمهارة الشخص العامل في هذا المجال وقدرتة على

مدة التعرض لالصابة تؤثر على النتيجة ]. [26

تحديد شكل البكتريا او التغيرات المرافقه لها ]. [32

وكذلك اتفقت نتائج اختبار اليوريز في دراستنا الحالية مع

اتفقت نتائج اختبار الزرع البكتيري في دراستنا الحالية

دراسة ] [29الذي وجد ان  % 58من المرضى كانوا موجبين

باستخدام عينات الخزع النسيجية مع دراسة ] [29الذي وجد

الختبار اليوريز السريع  .ولكن لم تتفق نتائجنا مع دراسة

ان  %20من المرضى ظهرت لديهم نتيجة موجبة الختبار

] .[26والسبب يعود الى الخطأ في اخذ العينة  ،حجم العينة
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Abstract
The study aims at finding out the most efficient method in the diagnosis and the easiest sample in
usage. The study collects 50 samples from outpatients who customarily visit the medical sight unit. The
collections of the samples include biopsy tissue, blood, saliva and stool from each patient, as well as 30
samples were collected from the control group (people who are not infected). The samples of biopsy
tissue are used to test (Culture, rapid urease enzyme, and histopathology) through using saliva sample
of the culture test. It also uses stool samples, rapid antigen stool test (strip) . However, the serum
samples were used to detect antibodies formed IgG against infection with the Helicobacter pylori . The
study compared between the invasive and non- invasive. the culture test was 6% of sensitivity and
100% of specificity, the rapid urease enzyme test was 66% of sensitivity and 90% of specificity and the
histopathologic test was 14% of sensitivity and 100% of specificity. The rapid stool antigen test was
54% of sensitivity and 80% of specificity then the serum ELISA test with a sensitivity of 58% and
specificity of 60% . It was found after comparing invasive with non-invasive methods that the rapid
urease enzyme in invasive methods is the most efficient in diagnosis , also The non-invasive methods
found the rapid stool antigen test the most efficient in diagnosis .
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