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 کنی ریشه در Hybrid و Sequential درمانی های رژیم ای مقایسه بررسی :نامه پایان عنوان

 زنجان استان در هلیکوباکترپیلوری عفونت

 اثربخشی که دارند وجود هلیکوباکترپیلوری درمان جهت متفاوتی درمانی های رژیم :مقدمه

 همچنین و هلیکوباکتر کامل کنی-ریشه برای درمانی، دوره زمان طول در تفاوت این. دارند متفاوتی

 آموکسی مانند داروهایی اینکه به توجه با. است بوده استفاده مورد داروهای احتمالی عوارض

 جانبی عوارض لذا هستند، درمانی های رژیم این داروهای ترین پرمصرف جزو مترونیدازول و سیلین

 درمانی رژیم دو بررسی به مطالعه این در. شود می دیده بیماران بین در بیشتر داروها این

 می پرداخته باشند، می هلیکوباکترپیلوری درمان در شده تایید رژیم دو که هیبرید و سکوئنشیال

 .شود

 بخش در سال، 81-06 سنی ی محدوده در پپسی دیس دچار بیماران از تعدادی از :بررسی روش

 بصورت باشند، می سرپایی درمان کاندید که زنجان استان ولیعصر بیمارستان آندوسکوپی

 I.P.K کیت با آز اوره تست و شده گرفته معده از H-Plylori نمونه و انتخاب ماه 0 طی سرشماری

 مطالعه وارد مثبت هلیکوباکترپیلوری  و پپسی دیس به مبتال بیمار 066 رضایت اخذ از بعد. شد انجام

 و Hybrid درمانی رژیم گروه دو به ، بندی بلوک تصادفی گیری نمونه از استفاده با و شده

Sequential تفسیر با هلیکوباکتر مدفوع ژن آنتی تست بیماران از مطالعه پایان در. شدند تقسیم 

 .شد انجام باکتری کنی ریشه اثبات جهت منفی یا مثبت کیفی

 در بیشتری اثربخشی متوالی درمانی رژیم با مقایسه در هیبرید درمانی رژیم از استفاده :نتایج

 دو بین عفونت، کنی ریشه فراوانی درصد مقایسه  اما دارد هلیکوباکترپیلوری عفونت کنی ریشه

 هر مشابه جنسی و سنی های گروه مقایسه(. P= 81/6) دهد نمی نشان را معناداری تفاوت گروه

 P 06/6) دهد نمی نشان آنها بین معناداری آماری تفاوت شده درمان افراد فراوانی نظر از دوگروه

 رژیم از بیشتر% 88 هیبریدی درمانی رژیم گروه بیماران در جانبی عوارض بروز اینکه علیرغم=(. 

(. P= 02/6) ندارد وجود گروه دو بین معناداری آماری تفاوت اما شد محاسبه% 86 متوالی درمانی

 تحمیل بیماران بر بیشتری مالی بار متوالی، درمانی رژیم به نسبت هیبرید درمانی رژیم از استفاده

 .کند می

 تعداد اینکه به توجه با  بوده یمتوال از بیشتر هیبرید رژیم در اثربخشی میزان :گیری نتیجه و بحث

 همچین و است هیبرید رژیم از کمتر متوالی رژیم در دارو مصرف روزهای تعداد و مصرفی داروهای

 رژیم در کنی ریشه درصد میزان و باشد می صرفه به مقرون متوالی رژیم در مصرفی داروهای هزینه

 دو این بین کنی ریشه درصد در زیادی بسیار اختالف ولی است متوالی رژیم از بیشتر کمی هیبرید

 به مقرون به توجه با همچنین و ندارند خوبی دارویی تحمل که بیمارانی در لذا ندارد، وجود رژیم

 .شود می توصیه رژیم این متوالی، رژیم بودن صرفه

 متوالی -هیبرید -هلیكوباكترپیلوري :ها کلیدواژه
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Title: Comparative study of Sequential and Hybrid treatment regimens in eradicating 

Helicobacter pylori infection in Zanjan 

Background: There are different regimens for the treatment of Helicobacter pylori with 

different efficacies. This difference over the course of the treatment period is due to the 

complete eradication of Helicobacter pylori as well as the possible side effects of the drugs 

used. Due to the fact that drugs such as amoxicillin and metronidazole are among the 

most widely used drugs in these treatment regimens, the side effects of these drugs are 

more common among patients. In this study, two sequential and hybrid treatment 

regimens, which are two approved regimens in the treatment of Helicobacter pylori, were 

investigated. 

Methods: A number of patients with dyspepsia in the age range of 18-60 years, in the 

endoscopy ward of Valiasr Hospital in Zanjan province, and candidates for outpatient 

treatment, were selected by census for 6 months and H-Pylori sample was taken from the 

stomach. Urease test was performed via IPK kit. After obtaining the consent of 200 

patients with positive dyspepsia and Helicobacter pylori, they were included in the study 

and divided into two groups of hybrid and sequential treatment regimens using random 

sampling. At the end of the study, Helicobacter pylori antigen test was performed on 

patients with positive or negative qualitative interpretation to prove bacterial eradication. 

Results: The use of hybrid treatment regimen was more effective in eradicating 

Helicobacter pylori infection compared to consecutive treatment regimen, but comparison 

of the frequency of eradication of infection did not show a significant difference between 

the two groups (P = 0.78). Comparison of matched age and sex groups in terms of 

frequency of treated patients did not show a statistically significant difference between 

them (P = 0.69). Despite the fact that the incidence of side effects in patients in the 

hybrid diet group was 17% higher than the consecutive 10% treatment regimen, there 

was no statistically significant difference between the two groups (P = 0.23). Using a 

hybrid regimen imposes a greater financial burden on patients than a sequential regimen. 

Conclusion: The effectiveness of the hybrid diet is higher than consecutive diet. The drug 

list and the number of drug-use days of drug use in consecutive diet is shorter than the 

hybrid diet, and consecutive diet is also cost-effective; however, eradication rate is slightly 

higher in the sequential regimen, with no significant difference. Thus, regarding to cost-

effectiveness, the sequential regimen is recommended to the patients with low drug 

tolerance 
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