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الطبيب المعالج (الخاتم)

اإلعداد والطباعة
تم تطويرها من قبل الفريق العامل بالهيليكوباكتر بيلوري نيابة عن الجمعية األوروبية
ألمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية عند األطفال (إسبغان)
Rue De-Candolle 16
1205 Geneva, Switzerland
E-Mail: office@espghan.org

عالج الهيليكوباكتر بيلوري
عند األطفال.
معلومات لآلباء واألمهات

ما هي جرثومة المعدة الحلزونية ( .Hبيلوري)؟

كيف يتم تشخيص اإلصابة بالجرثومة الحلزونية ؟

قد تحدث بعض التأثيرات السلبية للعالج

هي نوع من الجراثيم ( بكتيريا) التي تصيب المعدة.
الجرثومة الحلزونية شائعة في بعض البلدان ،ومعظمها تكتسب خالل
السنوات الخمسة األولى من الحياة.
بدون عالج؛ تبقى الجرثومة موجودة في المعدة.
احتمال حدوث إصابة جديدة بعد هذا العمر أقل شيوعا.
معظم األطفال المصابين ليس لديهم أية أعراض .بعض األطفال
تتطور لديهم أعراض تتضمن آالما في البطن ،وربما الغثيان والتقيؤ.

التشخيص األولي يتم عن طريق التنظير مع الخزعات .هذا يسمح
بمعرفة وجود قرحة ،وأخذ القليل من العينات النسيجية للفحص
المجهري ،واختبار أي المضادات الحيوية األفضل لعالجها.

اآلثار الجانبية مثل اإلسهال ،آالم في البطن أو القيء شائعة عند تناول
المضادات الحيوية.
إذا كانت شديدة بحيث تحتاج إلى إيقاف الدواء يرجى االتصال بطبيبك.

ال ينبغي أن يستند العالج لدى األطفال على فحص البراز أو فحص
التنفس أو اختبار الدم.

زوال أو تغير األعراض ال يدل على ما إذا كان قد تم استئصال الخمج
أم ال

قرحة بوابية

العواقب المحتملة لإلصابة
بالجرثومة الحلزونية
• جميع األطفال المصابين لديهم التهاب
بالمعدة ،ولكن معظم األطفال المصابين ليس
لديهم أعراض أو مشاكل.
• بعض األطفال المصابين
التهاب
تتطور لديهم قرحة في االثنى عشر أو المعدة.
• من النادرا جدا أن تتطور أورام خبيثة (سرطان أو لمفوما في
المعدة) في مرحلة البلوغ.

ما هو المهم معرفته عن عالج الجرثومة الحلزونية ؟
•
•
•
•
•
•
•

تحتاج على األقل اثنين من المضادات الحيوية المختلفة باإلضافة
إلى مضادات الحموضة (مثبطات مضخة البروتون.)PPI ،
ينبغي أن يؤخذ الدواء كما هو محدد (الجرعة والمدة).
يرجى توثيق كل جرعة في المذكرة.
الجرثومة تعيش تحت الطبقة المخاطية ولذلك يصعب الوصول إليها
باألدوية (انظر الشكل).
عدد قليل فقط من المضادات الحيوية يمكن أن تقتل هذه الجرثومة.
العديد من الجراثيم الحلزونية مقاوم للمضادات الحيوية الشائعة،
لذلك فهي غير فعالة.
قبل العالج عليك إبالغ الطبيب إذا كان طفلك لديه حساسية ألي من
المضادات الحيوية.

من المهم جدا أن تؤخذ جميع األدوية كامل المدة المقررة من قبل
الطبيب ليتم العالج بنجاح!

الشكل :الجرثومة الحلزونية متخفية تحت طبقة المخاطية (يسار) .في
بعض األحيان تضر ببطانة المعدة (الغشاء المخاطي) مسببة تآكال أو
قرحة (يمين).

كيف يمكننا معرفة ما إذا كان العالج ناجحا؟

إجراء اختبار تشخيصي بعد  8-6أسابيع من العالج ضروري إلثبات
نجاح العالج.
أحد االختبارات التالية مناسب:
• اختبار التنفس اليوريا )UBT(C 13
• فحص البراز
• تكرار التنظير عند الضرورة
هذه االختبارات غير موثوقة إال إذا تم إيقاف المضادات الحيوية 4
أسابيع و مضادات الحموضة ( )PPIعلى األقل أسبوعين قبل االختبار.
العدوى الجديدة بعد العالج نادرة .ال حاجة لفحص أفراد األسرة غير
العرضيين من أجل تجنب تكرار العدوى.

إذا كان لديك أسئلة أخرى يرجى االتصال بطبيب الجهاز الهضمي لدى
األطفال أو طبيب األطفال.
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