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diyala government 

يد وعالقتها على النساء المصابات بفقر الدم نقص الحد Helicobacter Pylori بكتريادراسة تأثير االصابة 

 في محافظة ديالى B12 بالفرتين وفيتامين

 

 م.م اوس زامل عبد الكريم

 

 كلية التربية االساسية / جامعة ديالى/العراق/ قسم العلوم

 

Email: awszamel0@gmail.com 

 
 

 
A r t i c l e I n f o الملخص 

 

 

 

على فقر الدم نقص الحديد  Helicobacter Pyloriبكتريا  االصابة الى معرفة تأثيرهدفت الدراسة 

 Helicobacter Pylori ببكتريا  النساء المصابات في B12و فيتامين   Ferritinوعالقتها بالفرتين )

نسبة الهيموغلوبين  تقديرخالله  موت براز.و ( عينة دم  75الدراسة ) تديالى. شملفي محافظة 

(Hemoglobin( ومعدل ترسيب الدم )Packed cell volume( و الحديد )Ironوالفرتين )(Ferritin 

في    Helicobacter Pyloriفي جميع العينات المتحصل عليها والكشف عن جرثومة  B12وفيتامين  )

عالقة بين االصابة بالبكتريا  وجودحين اجرى لعينات البراز الكشف عن الجرثومة فقط وبينت النتائج 

 تتأثر فيماالدم  وعنصر الحديد والفرتين و نسبة الهيموغلوبين ومعدل ترسيبمن خالل تناقص وفقر الدم 

اشهر حيث اظهرت النتائج اإلحصائية وجود فروق معنوية   4الى بعد مضي  B12نسبة فيتامين 

P<0.05 حين لم يسجل أي  والفرتين فيوعنصر الحديد م الهيموغلوبين ومعدل ترسيب الد نسبة في قيم

اشهر من العالج أوضحت النتائج عدم  4مرور وبعد  B12في اختبار فيتامين  P>0.05فرق معنوي 

 %.60 نسبة الشفاء للمرضى  وكانتختبارات السابقة الفي جميع ا P>0.05وجود فروق معنوية 

 

 

   B12م نقص الحديد . الفرتين . فيتامين فقر الد الحلزونية.البكتريا  :الكلمات المفتاحية

 

 Abstract 

 

 

The aim of this study is the knowledge of the effect of Helicobacter pylori 

bacteria on iron deficiency anemia and its relationship with ferritin and vitamin 

B12 on women of dyala city . this study include 75 blood and stool samples 

which tested for the ratio of  hemoglobin, packed cell volume ,iron, ferritin and 

vitamin B12 in all those taken samples and also tested for the existence of 

Helicobacter pylori bacteria while the stool samples only tested for the existence 

of bacterial infection. The study found a relationship between Helicobacter 
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pylori bacterial infection and iron deficiency anemia by affecting on the ratio of 

hemoglobin , packed cell volume , iron and ferritin while the vitamin B12 levels 

was not affected until four months later the statistical results shows a significant 

differences p>0.05 on the values of hemoglobin , packed cell volume , iron and 

ferritin while there was not any significant differences p>0.05 in vitamin B12 

level and after four  months of  treatment the result showed no significant 

differences p>0.05 in all the previous tests. The healing or recovery levels 

reached 60%. 

Keywords:. Helicobacter pylori. Iron. Ferritin. B12. 
 

  المقدمة

من االنواع البكتيرية  Helicobacter Pyloriتعد بكتريا   
عشر دون ان تسبب  واالثنيالتي تستوطن بطانة المعدة 

ولكن بعد فترة  من حدوث  ,في بادئ االمر  مرضية اعراض
قد تسبب قرحة او سرطان المعدة نتيجة تلف  فأنهااالصابة 

( ولقد احتلت 1بطانة المعدة بفعل االحماض المطروحة فيها )
هذه البكتريا المرتبة االولى لمسرطنات المعدة لما لها عالقة 

البيئات ة امكانيتها للعيش في وثيقة مع سرطان المعدة نتيج
 امتالكهاالى  باإلضافة(. 2) المخاطية الحامضية

الكاتاليز اللذان   Catalaseاالوكسيديز و Oxides,ييمانز 
معدل  يزداد(. حيث 3ة معظم العالجات )يساعدانها في مقاوم

مع  مقارنتافي الدول النامية  حدوث االصابة بهذه البكتريا
الدول المتطورة والمتقدمة صناعيا بسبب الوعي الصحي للفرد 

سم من الحديد العالقة بين مخزون الج وتكون( .4و المجتمع )
تزداد و (. 5سرطان المعدة عكسية )ومعدل حدوث االصابة ب

(. ان مرض فقر 6بزيادة فقر الدم للمريض ) الحالة المرضية
االكثر شيوعا في العالم سواء كانت هذه  يعد المرضالدم 

ويعزى سبب فقر الدم الى التغذية   متأخرةالدول متقدمة ام 
عن  نكو ما يغالبا الذي  لغير جيدة او فقدان الدم المزمنا

ان اغلب اطباء الجهاز (. 8,7طريق الجهاز الهضمي )
  وب بعدم االستجابةالهضمي في حالة فقر الدم المصح

يسارعون في اجراء ناظور للمريض لبيان فيما اذا  للعالجات 
كان الشخص مصاب بقرحة ناجمة عن االصابة ببكتريا 

Helicobacter Pylori  واالثنياو وجود ورم في المعدة 
وجود عالقة طردية  (. ذكر مجموعة من الباحثين9عشر )

(. واكدت 10بين فقر الدم ومعدل االصابة بهذه البكتريا )
مجموعة اخرى ان وجود هذه البكتريا قد تحدث اضطرابات في 

 باإلضافة  توالسرطاناالقرح  حاالت الجهاز الهضمي كما في
(. فضال 12,11نقص الحديد والفرتين )دم الى احداث فقر ال

وهو احد  الفيتامينات الذائبة   B12على فيتامين  تأثيرهاعن 
جسم االنسان وله دور مهم في  هال يصنعفي الماء الذي 

تصنيع كريات الدم الحمراء وان نقص هذا الفيتامين يسبب فقر 
يا الدم وتؤثر هذه البكتريا على الفيتامين من خالل تدمير الخال

(.  13الطالئية التي تعتبر ضرورية المتصاص هذه الفيتامين )
وتمكنت احدى الدراسات السابقة من عزل هذه البكتريا من 

لوحظ بعد و  رضى الذين يعانون من فقر الدم% من الم56
% من 40في  B12المرض تحسن مستوى فيتامين  عالج

 (. 14المرضى )

 المواد والطرق المقترحة

 

 -العينات :جمع  -1
 
( عينة براز ) بواقع عينة دم 75( عينة دم و )75جمع )  

 ولغاية 12/6/2016 از واحده من كل مريض ( من الفترةوبر 
 قسممل ( دم من كل مريض و  4)   , جمع23/12/2016

وي على انبوبة تحتنصف االول  دم  وضع في الى نصفين ال
ة لمدة ( والنصف االخر ترك في  الحاضنEDTAمانع تخثر )

 ( دقائق للحصول على اكبر قدر من المصل . 5 – 3)
 -فحوصات الدم: -
 
A –  فحص نسبة الدمHemoglobin  
(   Drabkin methodاجرى هذا االختبار بطريقة )    

المعد من قبل معهد  Drabkin solutionباستخدام محلول 
 العامرية .  –المصول واللقاح بغداد 
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B-  فحصPacked cell volume  
 

ووضعه في انبوبة خاصة  دم بأخذتم اجراء هذا الفحص    
( دقائق 5وغلقها ثم طردها لمدة ) Hematocrit tubeشعرية 

نسبة بعدها قيست  Hematocrit centrifugeفي جهاز 
pcv . باستخدام المسطرة الخاصة بالجهاز 

 

 

 Iron , Ferritin  , B12فحوصات  -2
 

في مصل دم كل مريض  Ferritin, B12نسبة تم قياس  
  Ironفي حين تم قياس نسبة  .Vidasباستخدام تقنية

  Spectrophotometerباستخدام جهاز 
 
نانو Ferritin   (20-278 )وبلغت القيمة الطبيعة الختبار 

بيكو  (700-173فقد بلغ ) B12و اما اختبار  غرام / مل
 م / دسيليزملغ( 75-65وعنصر الحديد ) غرام / مل

 

 

 

 القياس يوضح القيمة الطبيعية للفرتين:  1منحني رقم

 

 

 

 

 B12يوضح القيمة الطبيعية ل  :2منحني رقم 

 

 

 

 

 يوضح القيمة الطبيعية لعنصر الحديد: 3منحني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 -في الدم: Helicobacter Pyloriفحص  -3
    بوضع antiimunoglobulin g  اجري هذا الفحص     

في اشرطة خاصة معدة  من مصل المريض ( قطرة 2 – 1) 
دقيقة (  15للكشف عن البكتريا في مصل الدم  وتركه لمدة )

الكورية  Bio focus حسب تعليمات الشركة المصنعةثم قرات 
 الجنوبية

   
 
 
 -في البراز : Helicobacter Pyloriفحص  -4
المجهز  Buffer ال في محلول وتوضععينة البراز  تؤخذ  

 تهملان جيدا لمدة دقيقتين بعدها مع عدة االختبار ومزج االثن
( قطرة في  2 – 1) من المزيج وتوضع اول ثالث قطرات 

 15الشريط المعد للكشف عن البكتريا في البراز وترك لمدة )
 حسب تعليمات الشركة المصنعة القراءةتم تدقيقة( بعدها 

CTK  وشركة  .االمريكيةABON يةااللمان 
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 النتائج واالختبارات

( عينة دم وبراز من مجموعة من 75أظهرت نتائج جمع )

النساء المصابات بفقر الدم المصاحب بإصابته ببكتريا 

Helicobacter Pylori  في محافظة ديالى  واجري لهن

مجموعة من االختبارات قيد الدراسة سابقة الذكر وأوضحت 

( 9( , الحصول على )1النتائج وكما مبينة في الجدول رقم )

اذ   Helicobacter Pyloriمرضى مصابات ببكتريا  عينات

كانت نتيجة الكشف عن البكتريا موجبة في فحص الدم والبراز 

  Ferritin  , Iron , Pcv , Hbمستوى  تأثيرحيث لوحظ 

  B12بسبب اإلصابة بهذه البكتريا دون تأثير فيتامين 

 

 

( عينة مرضى مصابات 16تم الحصول على ) كمابذلك, و

بكتريا اذ كانت نتيجة الكشف عنها موجبة في البراز بهذه ال

 , Ferritin  , Ironنسبة  تأثيروسالبة في الدم وتم متابعة 

Pcv , Hb   ,  ( عينة لنساء كن25بينما جمع )  مصابات بهذه

( عينة لنساء غير مصابات بهذه البكتريا 25البكتريا و )

في هذه االختبارات سابقة الذكر  تأثرولوحظ خاللها عدم 

ت للتحليل المجموعتين  وكما خضعت جميع هذه البيانا

وتبين     ANOVA  النظام االحصائياإلحصائي باستخدام 

في قيم   P<0.05خالل هذه الدراسة وجود فرق معنوي 

في   Ferritin  , Iron , Pcv , Hbمعدالت نسب اختبار 

في اختبار   P> 0.05حين لم يسجل أي فرق معنوي مهم 

B12  

 

في تغير البعد مضي أربعة أشهر لبيان  ثم اعيد جمع العينات

 ,Hpذلك على القيم  تأثير البكتريا وكانتاالصابة ب

pcv,iron,ferttin,B12  ( 2النتائج كما مبين في الجدول )

كتريا ( مريضات مصابات بهذه الب10أدناه .حيث لوحظ بقاء )

لى ( عينة مقسمة ا25بها ) اتبعد ما كانت مجموع المصاب

 اشارت ( 1( كما موضح في الجدول ) 16+  9مجموعتين ) 

مع    Ferritin  , Iron , Pcv , Hb الى انخفاض قيمالنتائج 

هذه  تتأثربينما لم  B12فيتامين  انخفاض طفيف في 

( مريضة 27االخرى المؤلفة من )االختبارات في المجاميع 

غير مصابة وخضعت هذه  رأةام( 38افت في اإلصابة و )تش

عن عدم وجود نتائجه وأظهرت لتحليل االحصاء النتائج ل

وكما   P<0.05إذ كانت قيمة  لكل االختبارات  فروق معنوية

 (.2مبين في الجدول )

 

 

 

 

على   Helicobacter Pyloriيبين تأثير االصابة ببكتريا  :1جدول رقم 

في النساء    B12وفيتامين   Ferritin  , Iron , PCV , Hbتراكيز 

 المصابات بفقر الدم نقص الحديد

 

 

 

 

 

                       -V                       +V        
 Helicobacterتبين نتائج فحص البكتريا  :1صورة رقم   

Pylori في الدم 

B12 
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Pack

ed 

cell 

volu

me 

 

Hemog

lobin 

 

Helic

obact

er 

Pylor

i in 

seru

m 

Helic

obact

er 

Pylor

i in 

feces 

No . of 

sample 

377 17 30 32 9.8 Posit
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+V                -V                            

 Helicobacter تبين نتائج فحص بكتريا :2صورة رقم      

Pylori          في البراز 
 

 

 

 قيمعلى   Helicobacter Pylori االصابة يبين تأثير :2جدول رقم 

Ferritin  , Iron , PCV , Hb   وفيتامينB12    بعد اربع اشهر من

 العالج

B12

pg/

ml 

Ferritin 

Ng/ml  

Iron

mg/

dl 

Pcv Hb 

k/d 

Helicobacter 

Pylori in 

serum 

Helicobacter 

Pylori in 

feces 

No. 

of 

samp

le 

326 

 

17 28 32 9.5 Positive Positive 10 

492 

 

53 58 37 11.6 Positive Negative 27 

525 

 

85 74 39 12 Negative Negative 38 

0.099 

 

0.311 0.223 0.179 0.095 P –value 

P<0.05 significant 

 

 

 

 معدل الشفاء المريضاتحساب خالل هذه الدراسة تم 

عدد اذ بلغ   Helicobacter Pylori المصابات بجرثومة

%( وبعد مضي اربعة اشهر من 100شخصا ) 25االشخاص 

%( 40) 10حدوث االصابة اصبح عدد االشخاص المصابون 

وكما %( 60شخصا ) 15 اتعافوبينما عدد االشخاص اللذين 

 أدناه .( 3مبين في الجدول )

 

 

 

  ن االصابة ببكتريانسبة المئوية لشفاء المرضى م  :3جدول رقم 

Helicobacter Pylori 

 

 

 % المعدل % النسبة المئوية %

25 100 5 5 

 بعد مضي اربعة اشهر من االصابة

10 40 15 60 

 

 

 مناقشةال
 

تم الكشف خالل هذه الدراسة عن وجود عالقة بين اإلصابة 

وفقر الدم لمجموعة من    Helicobacter Pyloriببكتريا 

  يالى ولوحظ خاللها تأثر نسبة الفي محافظة د نساءال

Hemoglobin  ومعدل ترسيب الدم Packed cell 

volume   وعنصر الحديد Iron والفرتينFerritin   بتلك

فلم  يتأثر بذلك إال بعد أربعة   B12 اإلصابة ماعدا فيتامين 

سبب ذلك الى دور هذه البكتريا في عملية أشهر  . ويعزى 

من خالل  B12امتصاص عنصر الزنك والحديد وفيتامين 

( و 16)  (15تدمير الخاليا الطالئية للغشاء المخاطي للمعدة  )

و    Packed cell volumeبدوره على   يؤثر الذي

Hemoglobin   الن نقص الحديد يؤثر على عملية تصنيع

 (. 17شكل غير مباشر الهيموغلوبين )ت الدم الحمراء بكريا

كشفت دراسة حديثة في المانيا عن وجود عالقة بين االصابة 

وانخفاض مستوى الهيموغلوبين   بهذه البكتريا

Hemoglobin (6وفي در  .) اسة اخرى اجريت في السودان

( عينة من المرضى المصابين ببكتريا 30) فيوجد 

Helicobacter Pylori   ال نسبة انخفضتPacked cell 

volume    وHemoglobin مجموعة  مع  ةلديهم مقارن

دراسات أخرى الى وجود عالقة بين اشارت (. 18السيطرة )

( . وتوافقت هذه 19االصابة وانخفاض مستوى الحديد )

وجود عالقة  فياليه دراسة المانية  تما توصلالدراسة الى 

مستوى نخفاض في اال اذالفرتين و بالبكتريا وقيم بين االصابة

Ferritin   نقص الحديد بين جود ارتباط و% و16بنسبة

 B12 تأثرلوحظ خالل هذه الدراسة عدم (. 5ونقص الفرتين ) 

باإلصابة وقد يوعز ذلك الى عدم حدوث نقص في إفراز 
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في المعدة المهم في تحفيز انزيم بيسين  الهيدروكلوريكحامض 

وبعد مضي أربعة  ،B12  (13,14)الضروري المتصاص 

يا بلغ اشهر من العالج لوحظ ان نسبة الشفاء من هذه البكتر

لم يتعافوا من اإلصابة  يضات% من المر 40% في حين 60

وتعمل الجرثومة على االستقرار بطانة المعدة واالمعاء الدقيقة 

ويعزى ذلك الى وبتالي تؤثر على عملية امتصاص االمعاء 

ية امتصاص العالج في الجسم الذي عالقة هذه البكتريا في عمل

للعالج بسبب تلك اإلمكانية .  بال يستجيتجعل من المريض 

(20 ,21.) 
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