
 
 

 

 آزمایش تنفسی اوره برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری

ا با عفواک تاختا و گفتا و  شو  ک لاهلیکوباکتر پیلوری شااع  ررع  وووو  رر  بیی  ستاک کا سانار رس و ت 

 ودت لاا . سع  ویکروب  ر وحل سقاوک طوبیماری زس هنتیدویکروب   رصد سز ور م  ایا ویزبار سع   05بیش سز 

سثی  عشاار با  زخم ، زخم پپتیک وخو   ر وعد  و  روساد باعث بیماری هاع  بصااورت سلتباب دا  و وزو  وعد 

 .داو ترطار وعد  شو  تتگا  گوسرشعوسقب خطرااکشار سز وملا خوارعزی دا  و وزو  

 ا یب توساد آات عک  سز آتااااترع  رس  های رشااهیی هلیکوباکتر پیلوری سایام عک آزواعش خوا  ستااک کا وی

علیرغم آتاا  سایام آزواعش خور، سع  شیو  . هاع  رس شایاتااع  کید کا  ر پاتاه با عفواک رشکیل و  شواد

سول سعیکا امیتوساد ویار عک عفواک فعال کا باعث بیماری ویشو  و عک عفواک ابفتا  : سرسی  و وحدو عک ستک

یکا آزواعش خور امیتوساد بگوعد کا آعا  روار باعث وعالیا  وم سع .سعیا  امیکید، رفاور  قائل شاااو لاوت  کا ع

های ضد باکتری ودربا پس سز اابو ی آر  ر خور  کی  باکتری شاد  ستک عا اا، ررس کا پا ر  بیماری و رعشاا

 .باق  ویمااید

کا   عک شایو  ترع ،  قی  و سعم  برسی شیاتاع  هلیکوباکتر پیلوری ستک و سز آایاع "تنفسی اوره"آزواعش 

  بر رشاهیی  ر بررت  ویزسر راثیر  روار ایز قابل ستتفا   و  لاوریبا باکترعبای فعال رس شایاتااع  ویکید، ع

. سع   ستک رنک سور  ریفن   ر وقاعنا با رنک های ترولوژعک  ر شیاتاع  عفواک فعال بنیار دناس .باشاد

سا  کا ام  روساید سادوتکوپ  رس رحمل کیید رنک برسی ومعیک های وهتلف شاول بچا ها ، زاار داولا و بیمار

 ستتفا   و  شو 

 نکات مهم برای انجام این آزمایش:

 تاعک ااشتاع  رعاعک شو شش * 

 .هفتا پیش سز آزواعش خو  سری شو  4سز وصرف آات  بیوریک و بینموت ،  ر ط  * 

 .ز آزواعش خو  سری شو سز وصرف ساوسع آات  ستید، تاعمتیدع  و رسایتیدع  ، با ودت عک هفتا پیش س* 

 

 


