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نقش ريشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري در درمان كهير مزمن
در مقايسه با درمان كالسيك آن

سپيده حجازي ،1رضا فريد حسيني ،فرحزاد جباري آزاد ،سمانه سجادي
مقدمه:عفونتهليكوباكترپيلوريشايعترينعفونتمزمنميكروبيانساندرتمامسنينباگسترشجهانيميباشد.همراهيبعضيازعفونت
هاي مزمن از جمله هليكو باكتر پيلري با كهير مزمن نشان داده شده است .بسياري از بيماران مبتال به كهير مزمن ناقل هليكو باكتر پيلوري مي
باشند،بنابرين مادراينمطالعهاضافهكردندرمانريشهكنيهليكوباكتر درمقيسهبادرمانكالسيككهيرمزمندردوگروهازبيمارانپرداختيم.

روش کار :افراد مورد مطالعه بيمار مبتال به كهير مزمن با عفونت هليكوباكتر و تست مثبت اورئا ز تنفسي بودند كه به بيمارستان قائم مشهد
ارجاع داده شده بودند.اين افراد به صورت تصادفي در دو گروه وارد شدند ،گروه كنترل درمان كهير شامل مسدود كننده هاي گيرنده هاي نوع 1و2
هيستامينيرادريافتكردند،وگروهموردپژوهش عالوهبرآندرمانسهدارويي( 20ميليگرمرابيپرازولدوباردرروز 500،ميليگرمكالريترومايسين
دو بار در روز و يك گرم آموكسي سيلين دو بار در روز به مدت 14روز) دريافت نمودند .طي يك  ،سه و شش ماه از شروع درمان عالئم و شكايات
در دو گروه به طور جداگانه با كمك مقياس شدت كهير مورد ارزيابي قرار گرفتند.

یافته ها  :از نظر سن تفاوت بارزي در بين گروه وجود نداشت با اين وجود ميانگين سني با در نظر گرفتن جنس به وضوح در مردان باالتر بود .تعداد
بيشتري از بيماران كه از درمان تركيبي استفاده كرده بودند در مقايسه با درمان كالسيك به تنهايي ،بهبود كامل تري نشان دادند به همين ترتيب
بسياريازاجزاءمقياسشدتكهيربهبودبيشترينشاندادند.

نتیجهگيري :اضافهكردندرمانربشهكنيهليكوباكترپيلوري بهدرمانمسدودكنندههايگيرندههاينوع 1و 2هيستاميني نسبتبهدرمان
كالسيكدربيمارانمبتالبهكهيرمزمنممكناستدرازبينرفتنعالئمو نشانهها بيماريموثرترباشد.
کلماتكليدي:مسدودكنندههايگيرندههاينوع 1و 2هيستاميني،هليكوباكترپيلوري،كهيرمزمن،درمانسهدارويي
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