
  چیست ؟ یلوریپ  کوباکتریھل یماریب

نوعی میکروب است کھ در مخاط چسبنده معده زندگی   (H. Pylori) بیماری ھلیکوباکتر پیلوری
درصد از افراد در جھان در معده خود بھ این بیماری مبتال ھستند. بنابراین   ۴٠کند. حدود  می

نفری کھ بھ ھلیکوباکتر  ١٠ھر  باشد، تقریباً برای ھشت نفر از  این عارضھ بسیار شایع می
درصد از افراد مبتال بھ این   ١۵ شود. اما حدود پیلوری مبتال ھستند، مشکل خاصی ایجاد نمی

  گیرند.بیماری در معده خود، زخم معده یا در اثنی عشر، زخم اثنی عشر می

 ھلیکوباکتری چیست؟

پیلوری ھمان با عنوان    ھلیکوباکتر  کھ گاھی از آن  یاد میطور  نیز  شود، یک باکتری معده 
تواند باعث التھاب مزمن در پوشش داخلی معده (گاستریت)  باکتری مارپیچی شکل است کھ می

پیلوری، قسمت  روده کوچک) در انسان شود. عفونت ھلیکوباکتر  و اثنی عشر (قسمت اول 
ھای معده یل عمده زخمچنین یکی از دال این باکتری ھم  .کندانتھایی معده (آنتروم) را آلوده می

درصد از افراد مبتال بھ زخم معده بھ ویروس   ٩٠شود. حدود  در سراسر جھان محسوب می
بسیاری از افراد موجودات زنده ای را در معده و ھلیکوباکتر پیلوری آلوده ھستند. با این حال 

نند و عالئم  کدستگاه گوارش فوقانی خود دارند کھ در روده و دستگاه گوارشی آنھا زندگی می
 .ای ندارندنشانھ  اندکی دارند یا اصال

اثر جدیھاضمھ میھا باعث سوءاگرچھ زخم توانند  تر دارند. زیرا میشوند، اما گاھی اوقات 
ایجاد خونریزی کنند یا حتی پشت سر ھم باعث ایجاد زخم در معده شوند. اگر زخم در معده بھ 

شود. بنابراین افراد مبتال بھ زخم معده، باید آن می  اندازه کافی عمیق باشد، باعث سوراخ شدن
   .با ھدف خالص شدن از این بیماری درمان شوند

 علت بیماری ھلیکوباکتر پیلوری چیست؟

شود و چرا فقط دقیقاً مشخص نیست کھ این بیماری چگونھ از فردی بھ فرد دیگر منتقل می
شوند. افرادی کھ ھلیکوباکتر پیلوری ده میبرخی از افراد مبتال بھ این عفونت بھ دچار زخم مع

 گیرند. این بیماری معموالکان میاز سایر کود ان کودکی، این بیماری را احتماالدارند، در دور
این عارضھ  .کھ با آنتی بیوتیک خاصی درمان شود ماند، مگر ایندر طول زندگی در معده می
است کھ کودکان بھ آن دچار شوند، حتی باشد و امروزه غیرممکن  در حقیقت کمتر متداول می

ھمچنین آنھا برای جلوگیری از انتقال بیماری   ری در خانواده آن را داشتھ باشد.اگر شخص دیگ
  .بھ دیگران نیازی بھ اقدامات ویژه ای ندارند

  

 



 عالئم ھلیکوباکتر پیلوری چیست؟

یا اصالیلوری عالئم کمی بیشتر افراد مبتال بھ عفونت ھلیکوباکتر پ ای ندارند.  نشانھ دارند و 
ھای خفیف گاستریت را تجربھ كنند  ھا ممكن است برخی از عالئم مربوط بھ قسمت بعضي از آن

 :کھ بھ شرح زیر ھستند

 نفخ 
 حالت تھوع 
 استفراغ 
 ناراحتی در شکم 

افرادی کھ عفونت جدیاغلب، این عالئم بھ سادگی از بین می و تری دارند، عالئم روند. اما، 
 :کنندھای زخم معده و اثنی عشر یا گاستریت شدید را بھ شرح زیر تجربھ مینشانھ

 روداز بین نمی درد شکم و یا ناراحتی کھ معموال 
  با خون کھ قرمز رنگ است  حالت تھوع و استفراغ کھ بعضی اوقات 
 ریزی زخم معده مدفوع تیره رنگ (رنگ سیاه مدفوع بھ دلیل خون( 
 ریزی شود بھ دلیل خونرمز خون کم میھای قتعداد گلبول 
 غذا ر بودن بعد از مصرف مقدار کمیاحساس پ 
 خستگی 
   کاھش میزان اشتھا 
 اسھال 
 سوزش سردل 

باید بھ دنبال کمک توجھ داشتھ باشید  افرادی کھ عالئمی مثل مدفوع تیره و خستگی دارند، 
 .خونریزی ارزیابی شوندفوری پزشکی باشند یا بھ اورژانس مراجعھ کنند تا از لحاظ  

 تشخیص بیماری ھلیکوباکتر پیلوری

ای برای تشخیص عفونت ھلیکوباکتر پیلوری در دسترس ھستند. این  ھای دقیق و سادهآزمایش
آزمایش آنتی ژن مدفوعھا شامل آزمایش آنتی بادی خون، آزمایش تنفسی اوآزمایش و   ره، 

 .آندوسکوپی برای بافت برداری ھستند

 نآزمایش خو

توان بھ راحتی و بھ ھای بیماری ھلیکوباکتر پیلوری میاین آزمایش را برای حضور آنتی بادی
ھا پس از ریشھ کن کردن کامل توانند سالھای خون میسرعت انجام داد. با این حال، آنتی بادی



خون   ھا، در بدن باقی بمانند. بنابراین، آزمایش آنتی بادیآنتی بیوتیک ھبھ وسیلاین بیماری 
ھا ھا برای تعیین اینکھ آیا آنتی بیوتیک  ممکن است برای تشخیص عفونت مفید باشد، اما آن

 .باکتری را با موفقیت از بین برده اند یا خیر، مناسب نیستند

 (UBT) آزمایش تنفسی اوره

در معده است. آزمایش  پیلوری  ھلیکوباکتر  دقیق برای حضور  آزمایش ایمن، آسان و  یک 
ھلیکوباکتر پیلوری در تجزیھ مواد شیمیایی طبیعی موجود در اوره و دی  تنفسی، بھ توانایی 

دقیقھ   ٢٠تا  ١٠شود، متکی است. شود و از بدن خارج میاکسید کربنی کھ از معده جذب می
پس از خوردن یک کپسول حاوی اوره با میزان بسیار جزئی از کربن رادیواکتیو یا کربن سنگین  

شود و برای دی اکسید کربن ای از تنفس جمع آوری میعال از رادیواکتیو، یک نمونھاما غیرف
تنفس    وجود دی اکسید کربن دارای برچسب  .گیردبرچسب خورده، مورد تجزیھ و تحلیل قرار می

(آزمایش مثبت) بھ معنای وجود عفونت فعال است. اندکی بعد از پاک کردن باکتری از معده بھ 
شود (دی اکسید کربن رادیواکتیو در تنفس وجود نخواھد تیک، آزمایش منفی میوسیلۀ آنتی بیو

با داشت). افرادی کھ نگران مقادیر دقیق رادیواکتیویتھ ھستند، حتی می توانند از طریق اوره 
 .کربن سنگین و غیررادیواکتیو آزمایش شوند

 نمونھ مدفوع

ھلیکوباکتر پیل توان  وری، آزمایشی است کھ در آن میآزمایش اخیر انجام شده برای بیماری 
پیلوری استفاده   H حضور باکتری را از نمونھ مدفوع تشخیص داد. در این آزمایش از آنتی بادی

اگر چنین  .شده است تا مشخص شود کھ آیا آنتی ژن ھلیکوباکتر در مدفوع وجود دارد یا خیر
. مانند آزمایش تنفسی اوره،  باشد، بدان معنی است کھ این عفونت معده را آلوده کرده است

توان از آزمایش مدفوع برای تعیین اینکھ ریشھ کن کردن سریع  عالوه بر تشخیص عفونت ، می
  بیماری پس از درمان مؤثر است یا خیر، استفاده کرد. 

 آندوسکوپی

چنین التھاب و زخم ناشی از آن است. برای  پیلوری و ھم H یک آزمایش دقیق برای تشخیص
آندوسکوپی، پزشک یک لولھ دید انعطاف پذیر (آندوسکوپ) را از طریق دھان، پایین مری و 

بافت (بیوپسی) قابل دھد. در حین آندوسکوپی، نمونھدر معده و اثنی عشر قرار می ھای کوچک 
وجود  برداری،  بافت  وسیلۀ  برداشت ھستند. آندوسکوپی ھمچنین تعیین شدت گاستریت بھ 

لنفوم مازخم سرطان را امکان پذیر میھا،  برداری ھملت و  چنین ممکن است در  کند. بافت 
آزمایشگاه باکتری شناسی برای حضور ھلیکوباکتر پرورش داده شود. با این حال، این امر بھ 

 .تری نیز موجود ھستندھای سادهشود زیرا سایر آزمایشندرت انجام می



 ریخانگی برای بیماری ھلیکوباکتر پیلو توصیھ ھای

ھای گازدار کنند از خوردن غذاھای تند، قھوه، نوشیدنیمتخصصان تغذیھ پیشنھاد میپزشکان و  
با عفونت را  کنید زیرا این موارد ممکن است عالئم مرتبط  و غذاھای ترش اکیداً خودداری 

 .افزایش دھد

 پیشگیری بیماری ھلیکوباکتر پیلوری

ھا  معده ارائھ شده است، اما اثر این توصیھ در حال حاضر پیشنھاداتی برای جلوگیری از زخم
 :شوندھایی برای کمک بھ جلوگیری از زخم معده بیان میناشناختھ است. در زیر توصیھ

 مصرف الکل را کاھش داده یا متوقف کنید 
 سیگار نکشید 
 ھای قوی خودداری کنیدازمصرف کافئین موجود در قھوه و بسیاری از نوشیدنی 
   عالئم دستگاه گوارش را چک کنید 
 استرس را شناسایی کرده و برای کاھش و اجتناب از آن تالش کنید 
 ھا را با آب غیر آلوده بشوییدبرای جلوگیری از ابتال بھ باکتری، دست 

 چشم انداز بیماران مبتال بھ ھلیکوباکتر پیلوری

ھای پزشکی مناسب انجام اناگر این بیماری بھ طور مناسب و بھ موقع ارزیابی شود و درم
شود (با خطر بسیار کم عود عفونت) و در مدت چند ھفتھ  شود، شانس بھبودی کامل حاصل می

 .توانند بھبود یابندزخم ھا نیز می

 


