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ABSTRACT
Objective: The importance of Helicobacter pylori (Hp) infection lies in its close relationship with chronic gastritis,
peptic ulcer disease and stomach cancer. This research aims to determine the effectiveness of two regimens in Hp
eradication, and its effect on clinical manifestations.
Methods: A prospective study in Aleppo University Hospital consisted of eligible patients who underwent upper
gastrointestinal endoscopy with biopsy from the stomach to detect Hp using Giemsa staining. Hp positive patients
received either sequential (group one), or levofloxacin-based triple therapy (group two), with follow-up endoscopy
with biopsy after at least one month to detect Hp eradication.
Results: This research was conducted on 70 patients, Hp was positive in 67 patients (95.7%). The most common
indication for endoscopy was abdominal pain (50%). The most common endoscopic finding in the first group was
gastritis (70.8%), and in the second group hiatal hernia (40%). Patient’s compliance in both groups was 95%. Side
effects occurred in 66.6% and 15% of patients in the first and second group, respectively. Most patients reported
improvement in symptoms post-treatment. Eradication rate was 0% in the first group, and 10% in the second group.
Conclusions: Although most clinical symptoms have improved in patients who have used sequential or levofloxacinbased triple therapy, but both regimens have failed to eradicate the infection, possibly because of increased bacterial
resistance, which requires detailed study of the sensitivity of the antibiotics used in the treatment.

ملخص البحث

 تم وضع المرضى إيجابيي.التشريح المرضي باستخدام صبغة جيمزا
الملوية البوابية على أحد النظامين العالجيين التاليين؛ العالج التعاقبي
levofloxacin  أو العالج الثالثي المعتمد على،)(المجموعة األولى
 تم إجراء تنظير هضمي علوي بعد فترة شهر على.)(المجموعة الثانية
.األقل من انتهاء العالج لتحري نجاح أو فشل العالج
 كانت الملوية البوابية، مريضاً في البحث70  تم إدخال:النتائج
 كان االستطباب األشيع.)%95.7  مريضاً منهم (بنسبة67 إيجابية لدى
 أما بالنسبة للموجودات التنظيرية،%50 للتنظير هو األلم البطني بنسبة
فكان أشيعها هو التهاب المعدة لدى مجموعة العالج التسلسلي (بنسبة

 تكمن أهمية الخمج بالملوية البوابية بعالقته الوثيقة:هدف البحث
. الداء القرحي الهضمي وسرطان المعدة،مع التهاب المعدة المزمن
َهدف هذا البحث إلى تحديد فعالية نظامين عالجيين الجتثاث جراثيم
. ودراسة تأثير اجتثاث الخمج على الموجودات السريرية،الملوية البوابية
 أُجري هذا البحث على مجموعة من المرضى مراجعي:طرق البحث
 والذين،العيادة الهضمية وشعبة التنظير الهضمي في مشفى حلب الجامعي
أُجري لهم تنظير هضمي علوي مع التحري عن الملوية البوابية بواسطة
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المرافقة للخمج بالملوية البوابية والتي تصيب المخاطية المعدية مثل
1
االلتهاب ،الضمور ،الحؤول المعوي والخباثة.

 ،)%70.8والفتق الحجابي (بنسبة  )%40لدى مجموعة العالج الثالثي.
كانت مطاوعة المرضى على العالج في المجموعتين متقاربة (،)%95
فيما حدثت التأثيرات الجانبية في المجموعة األولى لدى  %6.66من
المرضى ،وفي المجموعة الثانية لدى  %15من المرضى .لوحظ بعد
تناول العالج حدوث
تحسن واضح في جميع األعراض الموجودة قبل
ٍ
العالج وخاص ًة األلم البطني .كانت نسبة اجتثاث الخمج في المجموعة
األولى  ،%0وفي المجموعة الثانية .%10
االستنتاجات :على الرغم من تحسن معظم األعراض السريرية لدى
المرضى الذين استخدموا العالج التسلسلي أو الثالثي المعتمد على
أن ِكال الخطين المستخدمين في العالج فشال في
 ،levofloxacinإال ّ
اجتثاث الخمج ،قد يكون ذلك بسبب زيادة المقاومة الجرثومية وهو أمر
بحاجة لدراس ٍة تفصيلية عن حساسية الصادات المستخدمة في العالج.

هناك أنظمة عالجية عديدة الجتثاث هذا الخمج مع نسب نجاح
متفاوتة ،وفي ظل المقاومة الجرثومية على الصادات الحيوية خاص ًة في
البلدان النامية التي ينتشر فيها االستخدام العشوائي للصادات ،كان البد
من اختبار فعالية بعض األنظمة العالجية خاص ًة العالج التسلسلي الذي
َحقق نسب نجاح مرتفع ٍة عالمياً ،والعالج المعتمد على levofloxacin
الذي يدعى بالعالج اإلنقاذي ،والذي يُستخ َدم عند فشل الخط األول
في العالج (العالج الثالثي التقليدي ،أو العالج الرباعي المعتمد على
3
البيزموت) أو عند وجود مقاومة جرثومية على الصادات المستخدمة.

طرق البحث

المقدمة

تم إجراء دراسة مستقبلية  prospectiveعلى  70مريضاً من
مراجعي العيادة الهضمية وشعبة التنظير الهضمي في مشفى حلب
الجامعي ،حيث خضعوا جميعاً للتنظير الهضمي العلوي .تم َجمع
البيانات من كل مريض وملئ استمارة خاصة بالبحث .تم تحضير
المرضى من خالل التوصية بالصيام لمدة  8ساعات على األقل،
وكانت أجهزة التنظير المستخدمة هيOLYMPUS endoscope,:
 . PENTAX endoscopeتم أخذ خزعتين من غار المعدة ،وقراءة
جميع الخزع من قبل ُمشرٍح مرضي واحد ،وتحديد وجود الملوية البوابية
باستخدام صبغة  Hematoxylin-Eosinوصبغة .Giemsa

خمج جرثومي مزمن يصيب
بالملوية البوابية أشيع
ٍ
يُعتبر الخمج َ
أن أكثر من  %50من سكان العالم
اإلنسان .تقترح الدراسات العالمية ّ
مصابون بالملوية البوابية ،وتصل هذه النسبة إلى  %80-70في الدول
النامية 1.يكون معظم األفراد المصابين غير عرضيين وسيتطور لدى
داء قرحي هضمي ،سرطانة المعدة الغدية أو اللمفوما
 %15-10منهم ٌ
2
المعدية .MALT
توجد عدة وسائل لتشخيص الخمج بالملوية البوابية بعضها يعتمد
على التنظير الهضمي العلوي (اختبارات غازية) ،وبعضها اآلخر ال
يعتمد على التنظير (اختبارات غير غازية)َ .يعتبر البعض الفحص
النسيجي للخزعة المأخوذة من المعدة المعيار الذهبي لتشخيص الملوية
البوابية .من أهم ميزات هذه الطريقة هي إمكانية تقييم التغيرات المرضية

تم تقسيم المرضى إيجابيي جراثيم الملوية البوابية إلى مجموعتين،
حيث تم عالج المجموعة األولى بالعالج التسلسلي (أموكسيسللين
 1غ مرتين يومياً لمدة  5أيام مع مثبط مضخة البروتون ،ثم

المتغيرات

مجموعة العالج التسلسلي ( 24مريضاً)

مجموعة العالج الثالثي ( 20مريضاً)

الجنس (ذكر/إناث)

)%37.5/62.5( 9/15

)%55/45( 11/9

المدخنين

)%45.8( 11

)%40( 8

متوسط العمر±االنحراف المعياري
ّ

 11 ±55.2سنة
-

 14±49سنة

الفئة
العمرية
المستوى
العلمي

30-10

)%10( 2

)%33.3( 8

)%40( 8

80-50
دون دراسة/ابتدائي

)%66.7( 16

)%50( 10

)%87.5( 21

)%60( 12

إعدادي/ثانوي

)%8.3( 2

)%20( 4

معهد/جامعة

)%4.2( 1

)%20( 4

50-30

توزع مرضى الدراسة حسب المتغيرات السكانية.
الجدول ّ .1
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كالريثرومايسين  500ملغ مرتين يومياً مع ميترونيدازول بجرعة
 500ملغ مرتين يومياً لمدة  5أيام مع مثبط مضخة البروتون)،
أما المجموعة الثانية فتم عالجها بالعالج الثالثي المعتمد على
( levofloxacinأموكسيسلين  1غ مرتين يومياً  +ليفوفلوكساسين
 500ملغ مرة يومياً لمدة عشر أيام  +أحد أدوية مثبطات مضخة
البروتون) .تم استخدام  esomeprazoleبجرعة وحيدة  40ملغ عند
معظم المرضى لمدة تتراوح بين  12-2أسبوعاً حسب الموجودات
التنظيرية واألعراض السريرية.

البوابية (عن طريق خزعة من الغار) ،وتحري تحسن األعراض السريرية
والموجودات التنظيرية ،مع مراعاة إيقاف إعطاء مثبطات مضخة البروتون
أو مضادات الهيستامين من النمط الثاني قبل أسبوعين من إجراء التنظير
الهضمي ،إو�يقاف الصادات الحيوية قبل شهر من التنظير الهضمي.
تم اعتماد البرنامج اإلحصائي ( )SPSS 22إلجراء التحليل
اإلحصائي ،فيما استُخدم اختبار  Chi-squareلدراسة العالقة بين
المتغيرات
الثنائية ،وتم استخدام االختبارات غير البارامترية (مثل اختبار
ّ
ّ
 )McNemarلدراسة العالقة بين المتغيرات الفئوية قبل وبعد العالج،
أهمية
واعتُبرت العالقة بين
إحصائية عندما تكون قيمة
المتغيرات ذات ّ
ّ
ّ
 pأقل من .0.05

تمت إعادة تقييم المرضى من الناحية السريرية والتنظيرية بعد فترة
ال تقل عن شهر من انتهاء العالج للتحري عن شفاء الخمج بالملوية

مجموعة العالج التسلسلي ( 24مريضاً)

الع َرض السريري
َ
األلم بطني
حس اللذع

قبل العالج

بعد العالج

(70.8%) 17

(%30.4) 7

(%41.7) 10

القلس

حس امتالء بعد الطعام

(%10) 2

(%15) 3

(%55) 11

(%25) 5

(%30) 6

(%5) 1

(%20) 4

(%10) 2
(%5) 1
(%25) 5

(%30.4) 7

0.03

(%26.1) 6

0.6

(%4.3) 1

0.1

(%58.3) 14

(%17.4) 4

0.002

(%35) 7

)%51.4( 18

(%39.1) 9

0.28

(%40) 8

(%33.3) 8

تجشؤ

(%25) 5

(%5) 1

(%4.3) 1

)%33.3( 8

غثيان وإقياء

(%45) 9

(%10) 2

0.06

)%58.3( 14

نقص الشهية

0.002

(%85) 17

(%25) 5

(%4.3) 1

(%25) 6

النفخة

0.01

قبل العالج

بعد العالج

0.002

(%45.8) 11

عسر البلع

%0

p-value

مجموعة العالج الثالثي ( 20مريضاً)
p-value
0.002
0.039
0.2
0.9
0.07
0.06
0.5
0.03
0.3

الجدول  .2شيوع األعراض السريرية لدى مجموعتي الدراسة قبل وبعد العالج.

اآلفات الهضمية
ضمن الطبيعي
التهاب المريء الجزري
الفتق الحجابي
قرحة معدية
قرحة عفجية
التهاب بصلة
التهاب معدة
آفة خبيثة

مجموعة العالج التسلسلي ( 24مريضاً)

مجموعة العالج الثالثي ( 20مريضاً)

قبل العالج

بعد العالج

p-value

قبل العالج

بعد العالج

p-value

(%12.5) 3

(%21.7) 5

0.3

(%50) 10

(%50) 10

-

(%20.8) 5

(%13) 3
(%21.7) 5

0.9
0.7

(%15) 3

(%10) 2

(%37.5) 9

%0

0.004

(%40) 8

)%40( 8

0.9
-

(%13) 3

0.7

(%10) 2

%0

0.5

(%26.1) 6

0.2

(%0) 0

(%5) 1

(%15) 3

(%10) 2

0.2

(%52) 12
(%0) 0

0.1
-

(%35) 7

(%15) 3

(%0) 0

(%0) 0

0.2
-

(%29.2) 7
(%20.8) 5
(%16.7) 4
(%70.8) 17
(%0) 0

الجدول  .3شيوع اآلفات الهضمية المشخصة تنظيرياً عند مرضى الدراسة قبل وبعد العالج.
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موجودات التشريح
المرضي

مجموعة العالج الثالثي ( 20مريضاً)

مجموعة العالج التسلسلي ( 24مريضاً)
قبل العالج

بعد العالج

p-value

قبل العالج

بعد العالج

p-value

الملوية البوابية

%100

%100

-

%100

%90

0.8

التهاب المعدة المزمن

%83.3

%2.97

0.7

%80

%75

0.7

الجدول  .4مقارنة بين موجودات التشريح المرضي قبل وبعد العالج.

النتائج

بالنسبة لاللتزام بالعالج حيث التزم  23مريضاً في المجموعة األولى
ٍ
( ،)%95.8و 19مريضاً ( )%95في المجموعة الثانية
بشكل تام بالمدة
المطلوبة والجرعة المناسبة للعالج ،في حين أن مريضاً واحداً فقط من كل
مجموعة لم يُكمل المدة الكاملة للعالج.

َبلغ عدد المرضى الخاضعين للتنظير الهضمي العلوي (قبل العالج)
 70مريضاً ،وكانت الملوية البوابية إيجابية لدى  67مريضاً (بنسبة
ٍ
 .)%95.7تم تقسيم المرضى إيجابيي الملوية البوابية
بشكل عشوائي
إلى مجموعتين :تم إعطاء المجموعة األولى العالج التسلسلي والمجموعة
الثانية العالج الثالثي المعتمد على الليفوفلوكساسين .رفض خمسة مرضى
من المجموعة األولى إعادة التنظير بعد العالج ،ولم نتمكن من التواصل
مع خمسة مرضى آخرين لتقييمهم بعد العالج ،وبالتالي أصبح عدد
المرضى المستوفين لمعايير اإلدخال  24مريضاً .أما في المجموعة الثانية
فقد رفض ثمانية منهم إعادة التنظير بعد العالج ولم نتمكن من التواصل
مع خمسة مرضى آخرين ،وبالتالي أصبح عدد المرضى المستوفين
لمعايير اإلدخال  20مريضاً.

أما بالنسبة للتأثيرات الجانبية فحدثت لدى  16مريضاً من المجموعة
األولى (بنسبة  ،)%66.6وكان التأثير الجانبي األشيع هو الطعم المر
أو المعدني في الفم وذلك عند  8مرضى (بنسبة  ،)%33.3يليه األلم
البطني بنسبة  ،%26.1ثم الغثيان والصداع بنسبة  .%17.4أما في
ٍ
المجموعة الثانية فكانت التأثيرات الجانبية أقل
بشكل واضح حيث حدثت
لدى  3مرضى فقط (بنسبة  )%15وكانت عبارة عن ألم بطني إو�سهال
وغثيان.
أما بالنسبة لألعراض السريرية بعد عالج الملوية البوابية فكان هناك
تحسن واضح في جميع األعراض الموجودة قبل العالج وخاص ًة األلم
ٌ
البطني .ففي المجموعة األولى تحسنت جميع األعراض السريرية بعد
تناول العالج التسلسلي خاص ًة األلم البطني واللذع والقلس والتجشؤ وعسرة
فارق هام ٍإحصائياً لِما سبق فقط (حيث كانت
البلع والنفخة ،مع وجود ٍ
قيمة  pأقل من  ،)0.05أما في المجموعة الثانية فقد تحسنت كذلك جميع
األعراض السريرية بعد تناول العالج الثالثي خاص ًة األلم البطني واللذع
فارق ها ٍم إحصائياً لِما سبق فقط (حيث كانت قيمة p
والتجشؤ ،مع وجود ٍ
أقل من  ،)0.05الجدول .2

تراوحت أعمار المرضى بين  20و 78سنة ،وكانت الفئة العمرية
ٍ
األشيع في المجموعتين هي الفئة بين  50و 80سنة.
بشكل عام كان
معظم المرضى من الطبقة غير المتعلمة .يوضح الجدول  1المتغيرات
السكانية لمجموعتي الدراسة.
كان االستطباب األشيع إلجراء التنظير الهضمي العلوي هو األلم
البطني وذلك بنسبة  %50من المرضى ،يليه النزف الهضمي العلوي
بنسبة  ،%16ثم فقر الدم بنسبة  .%7أما بالنسبة لألعراض السريرية
فكان أشيع َعرض مالحظ لدى مجموعتي الدراسة هو األلم البطني بنسبة
تتجاوز  .%70يوضح الجدول  2التظاهرات السريرية لدى مجموعتي
الدراسة قبل وبعد العالج.

ٍ
تحسنت الموجودات التنظيرية
بشكل عا ٍم بعد العالج ،مثل التهاب
فارق ها ٍم
المريء الجزري والقرحة المعدية والتهاب المعدة دون وجود ٍ
إحصائياً لما سبق ،عدا بالنسبة للقرحة المعدية لدى المجموعة األولى
حيث َحدث شفاء تام للقرحة بعد العالج عند جميع المرضى مقارن ًة مع
يض واحد
موجودات التنظير قبل العالج ( .)0.004=pكان هناك مر ٌ
في المجموعة الثانية َحدث لديه قرحة عفجية بعد العالج لم تكن موجودة
في التنظير األول ،قد يكون السبب في هذه الحالة هو استخدام المريض
لمضادات االلتهاب غير الستيروئيدية .يظهر الجدول  3مقارنة بين
موجودات التنظير الهضمي قبل وبعد العالج.

أما بالنسبة للموجودات التنظيرية فكان أشيعها التهاب المعدة لدى
المجموعة األولى بنسبة  ،%70.8والفتق الحجابي بنسبة  %40لدى
المجموعة الثانية .يوضح الجدول  3موجودات التنظير الهضمي العلوي
لدى مجموعتي الدراسة قبل وبعد العالج.
بعد عالج الملوية البوابية أُجري التنظير الهضمي العلوي بعد فترة ال
تقل عن أربعة أسابيع من انتهاء العالج .كانت مطاوعة المرضى جيدة
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الثالثي المعتمد على الليفوفلوكساسين لمدة عشر أيام  ،%10وهذا
على عكس معظم الدراسات العالمية التي تشير إلى نسب
نجاح مرتفعة
ٍ
لهذا العالج .ففي دراسة من نوع  Meta-analysisأجرى فيها الباحث
 Gisbertوزمالؤه مقارنة لعدة دراسات عالمية استخدمت العالج الثالثي
المعتمد على الليفوفلوكساسين بالمشاركة مع األموكسيسلين بعد فشل
العالج بالخط األول (العالج الثالثي التقليدي) ،تراوحت مدة العالج من
بدء من
 7حتى  12يوماً وتم استخدام الليفوفلوكساسين بجرعات متفاوتة ً
 250ملغ مرتين يومياً إلى  500ملغ مرتين يومياً ،تراوحت نسبة نجاح
العالج في هذه الدراسة من  %63حتى  .%91تراوحت نسبة التأثيرات
الجانبية من  %3.3عند استخدام جرعة منخفضة من الليفوفلوكساسين،
ٍ
وحتى  %40عند استخدام جرعة مرتفعة،
وبشكل وسطي كانت النسبة
8
 ،%18وهذا مشابه للنسبة المالحظة في دراستنا.

كانت الملوية البوابية إيجابية بالتشريح المرضي بعد العالج لدى
جميع مرضى المجموعة األولى ( ،)%100وعلى الرغم من تحسن
التهاب المعدة المزمن ( )%79.2مقارن ًة مع الحالة ما قبل العالج،
إال أنّه لم يكن لذلك التحسن أهمية إحصائية .أما في المجموعة الثانية
فقد كانت الملوية البوابية إيجابية لدى  18مريضاً ( ،)%90والتهاب
المعدة المزمن عند  15مريضاً ( .)%75وبالتالي كانت نسبة اجتثاث
الخمج بالملوية البوابية في المجموعة األولى ( ،)%0وفي المجموعة
الثانية ( .)%10يوضح الجدول  4موجودات التشريح المرضي قبل وبعد
العالج لدى مجموعتي العالج.

المناقشة
أن الخمج بالملوية البوابية يُسبب الداء القرحي الهضمي
من المعروف ّ
واللمفوما المعدية والسرطانة المعدية ،لذلك كان الختيار العالج المثالي
دور هام في الوقاية أو
الذي يحقق أعلى نسبة الجتثاث الملوية البوابية ٌ
تخفيف نكس الداء القرحي أو اللمفوما المعدية.

في دراسة أخرى مشابهة أجريت في اليابان للباحث Watanabe
 Yوزمالؤه كانت نسبة اجتثاث الملوية البوابية عند استخدام العالج
الثالثي المعتمد على الليفوفلوكساسين  ،%69ونسبة التأثيرات الجانبية
9
.%21

كانت نسبة الخمج بالملوية البوابية لدى مرضى الدراسة ،%95.7
وهي نسبة مقاربة لما وجدناه أيضاً في دراسات أجريت في العامين
الفائتين على مجموعة مرضى مراجعين لشعبة التنظير الهضمي في
4
مشفى حلب الجامعي.

يب نوعاً
ّ
أمر غر ٌ
إن فشل العالج المستخدم في تحقيق االجتثاث هو ٌ
ما ،وبحاجة لدراسة تفصيلية عن األسباب المحتملة ،قد يكون السبب
هو ارتفاع نسبة المقاومة الجرثومية للصادات خاص ًة في ظل االستخدام
العشوائي الكثيف للصادات في بلدنا .ففي دراسة أجراها الباحث
 Jyh-Ming Liouوزمالؤه استخدموا فيها العالج الثالثي المعتمد على
الليفوفلوكساسين ودرسوا نسبة اجتثاث الملوية البوابية عند وجود مقاومة
جرثومية على الليفوفلوكساسين ،فبلغت نسبة نجاح العالج  %84عند
عدم وجود مقاومة جرثومية و %50في ظل وجود مقاومة جرثومية ،لم
يُحدد الباحثون نسبة المقاومة الجرثومية لكن نالحظ أنّه يوجد
انخفاض
ٌ
10
ملحوظ في نسبة نجاح العالج عند وجود مقاومة جرثومية.

لم يحقق العالج التسلسلي الموصوف لمدة عشر أيام اجتثاثاً
للملوية البوابية ،وهذا على عكس معظم الدراسات العالمية والعربية
التي تشير إلى تفوق العالج التسلسلي على العالج الثالثي التقليدي
(أموكسيسللين مع كالريثرومايسين) .ففي دراسة كبيرة إحصائية من
نوع  Meta-analysisأجراها الباحث اإليطالي  Gattaنُشرت في
عام  2013وضمت  5666مريضاً لديهم خمج بالملوية البوابية وتم
عالجهم بالعالج التسلسلي ،كان معدل اجتثاث الخمج  5 .%84.3وفي
دراسة سعودية أجراها الباحث  Alsohaibaniنُشرت في عام 2015
قارن فيها بين العالج التسلسلي والعالج الثالثي التقليدي ،تم التحري
عن الملوية البوابية باستخدام اختبار اليورياز السريع مع الزرع ،ووجد
أن نسبة اجتثاث الملوية البوابية عند استخدام العالج التسلسلي لمدة
ّ
عشر أيام هي  ،%62.3بينما كانت هذه النسبة  %67عند استخدام
العالج الثالثي التقليدي لمدة  14يوماً 6 .وفي دراسة تركية أجراها
الباحث  Harmandarنُشرت في عام  2016كانت نسبة اجتثاث
الملوية البوابية أعلى مما سبق حيث بلغت  %92.5عند مجموعة
مرضى لديهم عسر هضم بلغ عددهم أربعون مريضاً ،واستخدم فيها
7
الباحث العالج التسلسلي لمدة عشر أيام.

في دراس ٍة أخرى أجريت في المملكة العربية السعودية للباحث
 Alsohaibaniوزمالؤه كانت نسبة المقاومة الجرثومية على
الليفوفلوكساسين  %11وعلى الميترونيدازول  %48.5وعلى
الكالريثرومايسين  11.%23.3وفي دراسة أخرى كبيرة من نمط
 Meta-analysisدرس فيها الباحث  Alessia Sوزمالؤه مقاومة
الملوية البوابية على الصادات المختلفة ،حيث كانت نسبة المقاومة
ٍ
على الليفوفلوكساسين
بشكل عام أكبر من  ،%15وفي مناطق البحر
األبيض المتوسط بما فيها بعض البلدان العربية كانت النسبة .%24
وفي نفس الدراسة كانت المقاومة على الكالريثرومايسين في بلدان شرق
البحر األبيض المتوسط  ،%29أما المقاومة على الميترونيدازول فكانت
12
.%61

كانت نسبة اجتثاث الخمج بالملوية البوابية عند استخدام العالج
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االستنتاجات

 في كلية العلوم على مجموعة2012 في دراسة محلية أجريت عام
 أُجري اختبار،صغيرة من المرضى الذين لديهم خمج بالملوية البوابية
التحسس على الصادات قبل العالج وكانت نسبة المقاومة على
 وعلى%76.5  وعلى الكالريثرومايسين،%88 الميترونيدازول
 مما سبق نالحظ أن نسب المقاومة الجرثومية13.%58.8 األموكسيسللين
دور
ٌ المرتفعة على الصادات المستخدمة في عالج الملوية البوابية لها
.أساسي في تحديد نسب اجتثاث الخمج

 وعلى الرغم من.شائع جداً في دراستنا
إن الخمج بالملوية البوابية
ّ
ٌ
تحسن معظم األعراض السريرية لدى المرضى الذين استخدموا العالج
أن ِكال الخطين
ّ  إال،التسلسلي أو الثالثي المعتمد على الليفوفلوكساسين
 قد يرجع ذلك إلى زيادة،العالجيين المستخدمين فشال في اجتثاث الخمج
أمر بحاجة لدراس ٍة
ٌ المقاومة الجرثومية على الصادات المستخدمة وهو
.تفصيلية عن حساسية الصادات المستخدمة في العالج
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