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الجرثومة الحلزونية أو ما يعرف بجرثومة المعدة

الجرثومة الحلزونية أو ما يعرف بجرثومة المعدة هي أحد أشهر
مسببات قرحة المعدة ومشاكلها، فهل أنت مصاب بها؟ دعنا نعرفك

على األعراض والعالجات:

نصف سكان األرض تقريبًا مصابون بالتهاب البكتيريا الحلزونية
التي تدعى بجرثومة المعدة أو الجرثومة الهضمية، األمر الذي

ً



جعل البكتيريا الحلزونية بيلوري البكتيريا األكثر انتشارًا في العالم
)Helicobacter pyloriوقد أدرجتها منظمة الصحة العالمية على ،(

أنها بكتيريا مسرطنة أو أحد مسببات سرطان المعدة.

من الغريب أن جرثومة المعدة تغزو معي االثني عشر
)Duodenum) بشكل أكبر من المعدة (Stomach.(

هل تنتقل جرثومة المعدة بالعدوى؟

قد تنتقل بكتيريا بيلوري الحلزونية من شخص الخر عن طريق تلوث
- أي تلوث بالبراز ينتقل الى الفم منoro-fecal routeفموي-برازي 

خالل الطعام أو األيدي الغير نظيفة).

كما من الممكن أن تنتقل عن طريق تناول الخضار والفواكه التي لم
يتم غسلها جيدًا، أو نتيجة استقرار البكتيريا في إمدادات المياه.

من الممكن إصابة أي شخص بالقرحة الهضمية وفي أي عمر، حتى
في مراحل الطفولة إال أنها أكثر حدوثًا في البالغين في منتصف
أعمارهم، ونسبة اإلصابة بها عند الذكور هي نفسها عند اإلناث.

هل تسبب البكتيريا البيلوري الحلزونية قرحة هضمية؟

 فقط من هؤالء المصابين بالتهاب جرثومة المعدة تحدث10%
Pepticعندهم مشاكل تقرحية لجدار المعدة أو قرحة هضمية (

ulcer.أما الغالبية المتبقية ال يكون عندهم أية أعراض ،(

ما هي القرحة الهضمية؟

هي قرح التهابي دائري أو بيضوي الشكل في جدار المعدة أو اإلثنى
عشر (أول جزء من األمعاء الدقيقة) وهو األكثر شيوعًا.



ما هي أعراض الجرثومة الحلزونية؟

هناك الكثير من أنواع البكتيريا التي يمكن أن تصيب معدتك، منها
الجرثومة الحلزونية، فما هي أعراضها وعالجاتها الممكنة؟

إذا شعرت بألم مستمر في معدتك، فربما أنت مصاب بالجرثومة
الحلزونية، والتي قد تسبب لك تقرحات في معدتك، فما هي

األعراض المرتبطة بها؟ والعالجات الممكنة.

تعرف الجرثومة الحلزونية أنها نوع من البكتيريا تدخل في بطانة
المعدة والجزء العلوي من األمعاء الدقيقة وتسبب تقرحات فيها،

وربما تؤدي لإلصابة بسرطان المعدة.

حوالي ثلثي سكان العالم يصابون بعدوى الجرثومة الحلزونية
بسبب المياه غير النظيفة، ولكن تختلف أعراضها من شخص الخر،

ً أ



وعالجاتها الممكنة أيًضا.

أعراض الجرثومة الحلزونية

إذا كنت مصاًبا بالجرثومة الحلزونية فأعلم أنك معرًضا لإلصابة
بقرحة المعدة، تشمل أعراضها ما يلي:

االنتفاخ

التجشؤ

عدم الشعور بالجوع

الغثيان والقيء

فقدان الوزن دون سبب واضح.

يمكن أن يحدث نزيف في القرحة في المعدة أو األمعاء، مما يسبب
خطر كبير على صحتك، يفضل الذهاب إلى الطبيب فوًرا.

وهناك عدة مضاعفات يمكن أن تحدث في جسدك جراء إصابتك
بالجرثومة الحلزونية ومنها:

ظهور دم في البراز

مشكلة في التنفس

الدوخة أو اإلغماء

الشعور بالتعب الشديد من دون سبب



لون بشرتك شاحب

ألم حاد في المعدة.

ومن ضمن المضاعفات أيًضا قد تصاب بسرطان في األمعاء وتشمل
أعراضه ما يلي:

فحص تنظير المعدة و "الكبسولة المصورة"

االصابة بالفيروس بعض العودة من السفر في تايلندا

االمساك رغم اتباع نظام غذائي سليم واستخدام الملينات

ضرورة تشخيص القرحة المعدية وعالجها

حدوث تورم في البطن

الغثيان

عدم الشعور بالجوع

الشعور بعدم الجوع

قيء

فقدان الوزن دون سبب.



ما الذي يسبب عدوى الجرثومة الحلزونية؟

ال تزال أسباب الجرثومة الحلزونية غير معرفة، ولكنها يمكن أن
تنتقل عن طريق البراز أو مياه الشرب الملوثة.

يمكن أن تحدث الجرثومة الحلزونية نتيجة لعادات صحية غير
سليمة، مثل عدم غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام، أو عدم

غسل األطعمة قبل تناولها.

إن الجرثومة الحلزونية تسبب مشاكل في المعدة عندما تخترق
بطانة المخاط فيها وتنتج مواد تعادل أحماض المعدة، مما يجعل

المعدة أكثر عرضة لألحماض القاسية.

كيف يتم عالج الجرثومة الحلزونية؟

إذا كان لديك أقارب مصابين بسرطان المعدة أو القرحة، فقد يطلب
منك الطبيب العالج، ألن هذه الحاالت مرتبطة بالجرثومة الحلزونية،

يمكن أن يكون العالج بالطرق التالية:

 إذا كنت مصابة بالجرثومة الحلزونية فستحتاج إلى مزيجاألدوية:
من المضادات الحيوية المختلفة، مع دواء اخر يقلل من حمض المعدة،

وتشمل هذه االدوية:

كالريثروميسين

)PPIمثبطات مضخة البروتون (

 يوم14 إلى 7ميترونيدازول، يؤخذ لمدة 

 يوم.14 إلى 7أموكسيسيلين يؤخذ لمدة 



 ال يوجد دليل على أن الغذاءتغيير نمط الحياة والنظام الغذائي:. 2
والتغذية يلعبان دوًرا في الوقاية من مرض القرحة الهضمية أو اإلصابة

به أو الجرثومة الحلزون

طرق طبيعية للوقاية من جرثومة المعدة

أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل

جرثومة المعدة معلومات هامة حولها
جميع المعلومات حول التهاب بطانة المعدة

الحرقة وفتاق الحجاب الحاجز

ماذا نأكل بعد التسمم الغذائي؟

فحوصات ذات عالقة

فحص األمعاء



تصوير البطن

التنظير القولوني اإلفتراضي

تنظير الجهاز الهضمي

تنظير المعدة

عالجات ذات عالقة

استئصال القولون

استئصال أمعاء جزئي

استئصال المعي اللفائفي

جراحة األورام المعوية

اورام المعدة

اعراض ذات عالقة

ألم البطن عند األطفال

عالج ارتداد حمض المعدة

غازات األمعاء

فحص سرطان القولون



اإلمساك عند الكبار

أمراض ذات عالقة

الملوية البوابية

قرحة المعدة

القرحة الهضمية

سرطان المعدة

التهاب األمعاء الغليظة التقرحي

القرحة االثنا عشرية
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