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 ی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

 

  

تمامی حقوق ماّدی و معنوی مترتب بر نتایج، 

هایِ ناشی از ابتکارات، اختراعات و نوآوری

دانشگاه محقق انجام این پژوهش، متعلق به 

این اثر، با  باشد. نقل مطلب ازمی اردبیلی

رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه 

محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو 

 بالمانع است.
 

مقطع کارشاناسی  یآموختهدانش سااناز شایب بایریاینجانب  

ی  زیسات شاناسی ارایش علوم سلولی و مولکولی  ارشاد رشاته

ی لی به شاامارهی علوم پایه  دانشااگاه محقق اردبیدانشااکده

تاریب     3244932249دانشااااجویی   از  21/22/33که در 

 cagAبررسی دودمان های کلونال ژن ی تحصیلی خود تحت عنوان نامهپایان
 هلیکوباکترپیلوری در ایران و ارتباط آنها با بروز بیماری های گوارشی

 شوم که:ام، متعهد میدفاع نموده

 

اونه مدرك راي دریاافت هی نااماه را یًالب ب( این پاایاان2

تحصاایلی یا به عنوان هراونه فعالیت پژوهشاای در سااایر  

ها و مؤساساات آموزشای و پژوهشی داخل و خارز از دانشاگاه

 ام.کشور ارائه ننموده

ی تحصیلی نامه( مساوولیت صحّت و سق  تمامی مندراات پایان4

 ایرم.خود را بر عهده می

انجام شاده توس  اینجانب  نامه، حاصال پژوهش( این پایان9

 باشد.می

( در مواردي كه از دسااتاوردهاي علمی و پژوهشاای دیگران 2

ام، مطابق ضاااواب  و مقّررات مربوطه و با اساااتهاده نموده

رعایت اصاال امانتداری علمی، نام منًع مورد اسااتهاده و 

ست منابع و مآخذ ذكر  صات آن را در متن و فهر شخ سایر م

 ام.نموده

ستهاده یا هر ( چنانچه 1 صد ا صیل، ی بعد از فراغت از تح

برداري اع  از نشاار كتا ، ثًت اختراع و ... از اونه بهره

ی معاونت پژوهشی نامه را داشاته باشا ، از حوزهاین پایان

و فّناوری دانشااااگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي رزم را اخذ 

 نمای .

امه در نی مسااتخرز از این پایانی مقاله( در صااورت ارائه3

ها و انواع ها، ساااامینارها، اردهماییهاا، کنهران هماایش

نام  نار  گاه محقق اردبیلی را در ك نام دانشاااا مجالت، 

نویساانداان ادانشااجو و اساااتید راهنما و مشاااور( ذکر 

 نمای .

( چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شااود، 7

، طرح عوایب ناشاااای از آن امنجمله ابطار مدرك تحصاااایلی

پذیرم و دانشگاه محقق شاکایت توسا  دانشگاه و ...( را می

دان  باا اینجاانب مطابق ضااااواب  و اردبیلی را مجااز می

 مقّررات مربوطه رفتار نماید.

 
 نام ونام خانوادای دانشجو:

 امضا

 تاریب

 



 

 ب

 
  علوم پایهی دانشکده

 گروه آموزشی 

 
 

 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهپایان

 علوم سلولی و مولکولیگرایش  زیست شناسیی در رشته
 

 عنوان:

هلیکوباکترپیلوری  cagAبررسی دودمان های کلونال ژن 

 اط آنها با بروز بیماری های گوارشیدر ایران و ارتب

 

 

  :راهنمااساتید 

 دکتر سعید لطیفی نوید

 پروفسور صابر زهری

 
 

 مشاور:  اساتید

 دکتر عزت نوری زاده

 

 

 :پژوهشگر

 ساناز شیخ باقری

 
  69زمستان 

 



 

 ج

                                           
 علوم پایهی دانشکده

 زیست شناسیگروه آموزشی 

 
 ی کارشناسی ارشدبرای دریافت درجه نامهایانپ

 زیست شناسی گرایش علوم سلولی و مولکولی یدر رشته
 

 عنوان:

هلیکوباکترپیلوری  cagAبررسی دودمان های کلونال ژن 

 در ایران و ارتباط آنها با بروز بیماری های گوارشی

 

 :پژوهشگر

 باقریساناز شیخ
 

 
 ............................ یدرجه با نامهپایان داورانی کمیتهی شده تصویب و ارزیابی

نام و نام 

 خانوادگی

ی مرتبه

 علمی

 امضاء سمت

  ی داوراناستاد راهنما و رییس کمیته دانشیار دکتر سعید لطیفی نوید

   ردانشیا دکتر صابر زهری

  استاد مشاور  دکتر عزت نوری زاده

  داور  دکتر اسدالله اسدی

  69 –نبهم
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 ساناز: نام                                                  باقریشیخ: دانشجو خانوادگی نام

در ایران و ارتباط آنها با بروز بیماری  هلیکوباکترپیلوری cagAبررسی دودمان های کلونال ژن :نامهپایان عنوان

 های گوارشی

 دکتر صابر زهری –ید دکتر سعید لطیفی نو:راهنما اساتید 

 دکتر عزت نوری زادهر: مشاواستاد  

 زیست شناسی: رشته                                                 کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                  علوم سلولی و مولکولی: گرایش

 96ات:صفح تعداد             51/55/69 دفاع: تاریخ                       پایه  علوم    :دانشکده 

 چکیده:

های گوارشییی ارتباط وجود دارد. این هلیکوباکترپیلوری و افزایش خطر بیماری cagAزمینه و هدف: بین ژن 

ر، آنالیز توالی انتهای آمینی و مرکزی ژن همچنین الگوهای متفاوتی از نظر جغرافیایی دارد. هدف از مطالعه حاضییی

باشییید.  آمدهای بالینی میهلیکوبیاکترپیلوری به منظور تعیین الگوهای تنوع ژنتیکی و ارتباط آن با پی cagAژن 

نوکلئوتید  ناحیه مرکزی(  334نوکلئوتید ناحیه انتهای آمینی و  354) cagAنوکلئوتید از ژن  919مواد و روش ها:

سییویه از منابع ملتلج جغرافیایی و قومیتی ملتلج  312مثبت هلیکوباکتر پیلوری از مجموع  cagAسیویه  61در 

ییابی و تجزیه و تحلی  شیییدند و ما از روش های فیلوژنتیکی برای تعیین الگوهای تنوع نوکلئوتیدی در ایران، توالی

مورد بررسی قرار دادی .  PCRتکثیر های تکاملی و وضیعیت های بالینی را با اسیتفاده کردی  و ارتباط بین دودمان

آنالیز شییدند. یافته ها: آنالیز فیلوژنتیکی ژن  34نسییله  SPSSداده ها جمع آوری شییده و با اسییتفاده از نرم افزار 

cagA  .در ایران چهیار دودمیان  را نشیییان دادlineage II  ژنcagA  در مقایسیییه باlineage I  تنوع ژنتیکی

دارای نیای ترکیبی با نوکلئوتید های نوترکیب بودند و  cagAژن  IVو  IIIان های نشییان داد. دودم  گسییترده ای

سییویه   متفاوت ازهر دو II cagA منشییا گرفته بودند. دودمان  IIو  Iخاسییتگاه نیایی نوکلئوتیدها از دودمان های 

 531به اختلالات گوارشییی،  هلیکوباکترپیلوری مورد مطالعه از بیماران مبتلا سییویه 312های شییرقی و بربی بود. از 

 94( و  (PUسییویه از بیماران با زخ  گوارشییی ) 16، (NAG)سییویه از بیماران مبتلا به گاسییتریت بیر آتروفی  

( سییویه ٪9321) 519در  + cagA( به دسییت آمده بودند. در ک ، ژنوتی  GCسییویه از بیماران سییرمان معده )

 :II  cagA (5622NAG: ٪ ،PUsژنوتی  دودمان ( ٪9/31سییویه) cagA  ،31+سییویه 519مشییلش شیید. از

(رانشییان دادند. نتایآ آنالیز رگرسیییون لجسییتی  سییاده نشییان داد که ارتباط قوی بین این GC: 3324٪و  4921٪

و بیماری زخ   [OR (619 CI) = 42536 (52561-12595); P = 22232]سیرمان معده  ژنوتی  و خطر بیماری

وجود دارد. در آنالیز رگرسیییون لجسییتی   [OR (619 CI) = 3231 (52529-12336); P = 22239]گوارشییی 

به عنوان متغیر وابسیته در نظر گرفته شد، پس از کنترل متغیرهای سن و جنس، ژنوتی   GCچندگانه، زمانی که 

(تیجه  P = 22241 ،OR = 42313 ،61٪ CI = 52296 -62624در مدل نهایی باقی ماند ) II cagA دودمان 

هلیکوباکترپیلوری، دینامی  تکاملی شدید را نشان داد   cagAافزایش سطح بالای تنوع نوکلئوتیدی در ژن  گیری:

 PUو  GCشد که با بیماری های  lineageIIایرانی بویژه  cagAکه منجر به ظهور دودمان کلونال جدید در ژن 

 مرتبط بود.
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 ، سرمان معده، زخ  گوارشی، ایرانcagA lineage IIژنوتی   هلیکوباکترپیلوری2: هاواژه کلید

 



 

 أ

 فهرست مطالب

                                                        مطالب عنوانشماره و 

 صفحه

 

 کلیات پژوهش :اول فصل

 2 .............................................. مقدمه -2-2

 1 ....................................... معده سرطان-2-2-2

 1 ............................معده سرطان یبند  یتقس-2-2-4

 3 ............ یلوریکوباکترپیهل ییشناسا و یمورفولوژ-2-2-9

 7 ................... آزاوره  یآنز توس  pH یساز یخنث-2-2-2

 iceA ............................................ 7 ژن-2-2-1

 8 ................................. یمولکول یولوژیزیف -2-4

 8 ............................انتقار و انتشار ینحوه-2-4-2

 3 ... شوندیم جادیا یلوریکوباکترپیهل توس  که ییهایماریب-2-9

 CAGPAI) .................... 24ا CAGیزایماریب یرهیاز بیترک-2-2

 cagA .......................................... 22 ژن-2-2-2

 CagA ....... 24 نیپروتو یلیکربوکس یانتها EPIYA یهافیموت-2-2-4

 EPIYA .......................... 29 یهافیموت انواع نقش-2-2-9

 22 ..................... 8نینترلوکیا ترشح و CAGA ارتًاط -2-1

 سرطان بر  CAGA یلیکربوکس یانتها یهافیموت انواع اثر -2-3

 22 .................................................. معده

 21 ......... :معده اریتلیاپ به یلوریکوباکترپیهل اتصار -2-7

 HOP) ......................... 21ایخارا یغشا یهانیپروتو-2-8

 .Hop ........ Error! Bookmark not defined یهانیپروتو ساختار -2-8-2

 .CAGA........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یسلول یهاتیفعال -2-3

 .CagA ... Error! Bookmark not defined نیپروتو ییزاسرطان اثرات-2-3-2

 ERROR! BOOKMARK NOT زبانیم سلور درون به CAGA ورود ی نحوه -2-24

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK . یاوارش یهایماریب و CAGA ژن یتکامل روند -2-22

NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. قیتحق اهداف-2-24

 

 مواد و روش پژوهش :دوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................ مقدمه -4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ استهاده مورد مواد -4-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... استهاده مورد ابزار و وسائل -4-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... استهاده مورد کشت یها یمح -4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ باکتریایی هايسویه -4-1

 .Error! Bookmark not defined . آن شناسایی و باکتري اداسازي -4-1-2

 !Error شده ادا باکتري مولکولی و بیوشیمیایی شناسایی -4-1-4

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. ارم آمیزي رنگ -4-1-4-2



 

 ب

 .Error! Bookmark not defined ................. کاتارز تست -4-1-4-4

 .Error! Bookmark not defined ................ اکسیداز تست -4-1-4-9

 .Error! Bookmark not defined ................. آزاوره تست -4-1-4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... باکتري وانتقار کشت هايمحی  -4-3

 .Error! Bookmark not defined ... هلیکوباکترپیلوري کشت محی  -4-3-2

 Error! Bookmark not . مدت بلند( ترانسپورتا انتقار محی  -4-3-4

defined. 

 Error! Bookmark not مدت کوتاه( ترانسپورتا انتقار محی  -4-3-9

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............ باکتري ذخیره محی  -4-3-2

 .DNA ................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED استخراز -4-7

 تیک از استهاده با یمنه ارم یباکتر از DNA استخراز -4-7-2

 .DNA ......................... Error! Bookmark not defined استخراز

 .Error! Bookmark not defined ........ یوپسیب از DNA استخراز -4-7-4

 .DNA ............... Error! Bookmark not defined غلظت تعیین -4-7-9

 .Working Solution)) ... Error! Bookmark not defined کار محلور تهیه -4-7-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED دیاد س یمورفیپل هیناح ییشناسا -4-8

4-8-2- Blast .......................... Error! Bookmark not defined. 

4-8-4- Sequence alignment ییآرافیردا) ...... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. مریپرا یطراح -4-8-9

 ERROR! BOOKMARK NOT (PCR) مرازپلی يزنجیره واکنش توس  تکثیر -4-3

DEFINED. 

 .Error! Bookmark not defined ... شده برده بکار یهاPCR انواع -4-3-2

4-3-2-2-PCR  معمولی .................. Error! Bookmark not defined. 

4-3-2-4- Semi-nested PCR ................... Error! Bookmark not defined. 

4-3-2-9- Multiplex PCR ................... Error! Bookmark not defined. 

4-3-2-2- Touchdown PCR .................. Error! Bookmark not defined. 

1-2-3-4- Booster PCR .................... Error! Bookmark not defined. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........ آااروز ژر الکتروفورز -4-24

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... هاداده آنالیز -4-24

 !Error ..... فیشر دییق آزمون و χ)4( اسکوئر-کاي آزمون -4-24-2

Bookmark not defined. 

 !Error .... (Multiple Logistic Regression) کیلجست چنداانه رارسیون -4-24-4

Bookmark not defined. 

 اهت استهاده مورد یکیوانهورماتیب یافزارها نرم -4-24-9

 .Error! Bookmark not defined ....................... هایتوال لیتحل

 

 نتایج و یافته های پژوهش :سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ ییایباکتر یهاهیسو -9-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .... ها هیسو از یکلن تک یاداساز -9-4

 شده ادا یها هیسو یمولکول و ییایمیوشیب ییشناسا-9-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. یلوریکوباکترپیهل

 .Error! Bookmark not defined ................. ارم یزیآم رنگ-9-9-2

 .Error! Bookmark not defined .................. کاتارز آزمون-9-9-4



 

 ج

 .Error! Bookmark not defined ................ دازیاکس آزمون -9-9-9

 .Error! Bookmark not defined ................. اورهآز آزمون -2-9-9

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... یباکتر از DNA استخراز -9-2

 ERROR! BOOKMARK NOT .... :معده یوپسیب بافت از DNA استخراز -9-1

DEFINED. 

 !S RRNA23 ... ERROR ژن زیآنال از استهاده با هانمونه یبررس -9-3

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 مرازیپل یرهایزنج واکنش از استهاده با هانمونه یمطالعه -9-7

 ERROR! BOOKMARK NOT .... مثًت CAGA ژن یدارا یهانمونه نییتع یبرا

DEFINED. 

 !ERROR :مریپرا یطراح و مثًت CAGA یهانمونه در 4کلون یبررس -9-8

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !SEMI-NESTED PCR) : ERRORانستد مرازیپل یرهایزنج واکنش انجام  -9-3

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .CAGA .. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED لوکوس در یتکامل کینامید -9-24

 ییزایماریب در یًینوترک و اهش ریتاث -9-22

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................. یلوریکوباکترپیهل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... زهایآنال لیتحل-9-24

 Error! Bookmark not مطالعه در کننده شرکت افراد مشخصات-9-24-2

defined. 

 خطر بروز در ان  و سن ریتاث یبررس از حاصل جینتا -9-24-4

 .Error! Bookmark not defined ............. یاوارش زخ  و معده سرطان

 تیامع در یتکامل یهادودمان نیب ارتًاط-9-29

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... یماریب نوع و یلوریکوباکترپیهل

 خطر با LineageII و  cagA یهاپیژنوت یفراوان نیب ارتًاط -9-29-2

 .Error! Bookmark not defined ..................... معده سرطان بروز

 خطر با LineageII و  cagA یهاپیژنوت یفراوان نیب ارتًاط -9-29-4

 .Error! Bookmark not defined .......... راننهیا در یاوارش زخ  بروز

 

 نتیجه گیری و بحث :چهارم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................ مقدمه -2-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................ یکل یریاجهینت -2-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................... شنهاداتیپ -2-9

 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................ مآخذ و منابع فهرست
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 ها فهرست جدول

                                                        شماره و عنوان جدول

 صفحه

 .Error! Bookmark not defined ..... شده استهاده مواد ستیل: 2-4ادور

 .Error! Bookmark not defined ........رفته کار به یهاتیک: 4-4 ادور

 .Error! Bookmark not defined شده برده کار به یهادستگاه: 9-4 ادور

 Error! Bookmark not . شده استهاده یبافرها و هامحلور: 2-4 ادور

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... کشت یها یمح: 1-4 ادور

 23S rDNA یطعه تکثیر براي شده استهاده پرایمرهاي: 3-4 ادور

 .Error! Bookmark not defined ................... .هلیکوباکترپیلوري

 PCR... Error! Bookmark not براي شده استهاده پرایمرهاي: 7-4ادور

defined. 

 .PCR master mix .................. Error! Bookmark not defined: 8-4 ادور

 .Error! Bookmark not defined ویار هر براي PCR واکنش مخلوط: 3-4ادور

 درصد اساس بر خطی هايمولکور اداسازي يدامنه: 24-4 ادور

 .Error! Bookmark not defined ........................ ژر در آااروز

 در دهاینوکلووت یبرا یًینوترک و اهش زانیم یبررس: 2-9 ادور

 .Error! Bookmark not defined .................... متهاوت یهادودمان

 !Error . مطالعه نیا در کننده شرکت مارانیب مشخصات: 4-9 ادور

Bookmark not defined. 

معده سرطان خطر بروز در ان  و سن ریتاث  یبررس: 9-9 ادور

 .................................... Error! Bookmark not defined. 

یاوارش زخ  خطر بروز در ان  و سن ریتاث  یبررس:2-9ادور

 .................................... Error! Bookmark not defined. 

 خطر با LineageII و  cagA یهاپیژنوت یفراوان نیب ارتًاط: 1-9 ادور

 .Error! Bookmark not defined ..................... معده سرطان بروز

 !Error .. کیلجست چنداانه ونیرارس زیآنال به مربوط :3-9 ادور

Bookmark not defined. 

 خطر با LineageII و  cagA یهاپیژنوت یفراوان نیب ارتًاط: 7-9 ادور

 .Error! Bookmark not defined ..................... یاوارش زخ  بروز

 Error! Bookmark not . چنداانه کیلجست ونیرارس زیآنال: 8-9 ادور

defined. 
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 هافهرست شک 

                                                        شماره و عنوان شک 

 صفحه

 

 !DNA ERROR یهارشته یرو بر دیبروما ومیدیات ریتاث: 2-4 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ... یلوریکوباکترپیهل یهایکلن: 2-9شکل

DEFINED. 

 !ERROR ....... یمنه ارم یلوریکوباکترپیهل یزیآم رنگ:4-9شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........ کاتارز آزمون: 9-9شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. مثًت دازیاکس آزمون: 2-9شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....... آزاوره آزمون: 1-9 شکل

 %2 ژر در هاهیسو از شده استخراز DNA الکتروفورز: 3-9 شکل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................... آاارز

 S RRNA23 ERROR! BOOKMARK NOT ژن الکتروفورز باند -7-9 شکل

DEFINED. 

 !ERROR .... اور مرحله PCR به مربوط الکتروفورز ژر: 8-9 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 !LINEAGEII ERROR ییآرافیرد و یبررس از حاصل جینتا:  3-9شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 NESTED-PCR ERROR! BOOKMARK از حاصل 234BP ییطعه: 24-9 شکل

NOT DEFINED. 

 NESTED-PCR . ERROR! BOOKMARK از حاصل 234BP ییطعه: 22-9شکل

NOT DEFINED. 

 !NEIGHBOR JOINING ...... ERROR کیلوژنتیف درخت رس  -24-9 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED. 



 

 ز

  فهرست عالئم اختصاری

 

عالمت 

 اختصاری

 مفهوم یا توضیح

GC Gastric Caner 
PUD Peptic Ulcer diseease 

CagA Cytotoxin-associated geneA 
EPIYA Glutamin acid-prolin-isoleucin-tyrosin-alanin 

Bp Base pair 
NAG Non-atrophic gastritis 
VacA Vacuolating cytotoxin geneA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 :فصل اول
 کلیات پژوهش

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 مقدمه  -5-5

های مرتبط با عفونت در نژادهای ملتلج است و به عنوان ترین عام  سرمانمتداول هلیکوباکترپیلوری

لابی در رت انتزایی است که به صوباکتری بیماری هلیکوباکترپیلوریشناسایی شده است.   Iکارسینوژن رده

باشد و در واقع یکی شود و عام  اصلی در ایجاد التهاب معده، زخ  معده و دوازده میاپیتلیوم معده ساکن می

 (Parkin 3225)دهد.درصد سرمان جهانی را تشکی  می 1/1باشد که از عوام  اصلی در بروز سرمان معده می

ای هبیرقاب  درمان بود. وجود باکتری هلیکوباکترپیلوریهای دستگاه گوارش ابلب قب  از کشج بیماری

ا و هبود. در قرن بیست  آناتومیستمارپیچی شیک  در معده انسیان و پستانداران در قرن نوزده  گزارش شده

 (   Konturek, et al. 3229)های مارپیچی شک  را در موکوس معده گزارش دادند.ها ارگانیس پاتولوژیست

های مارپیچی شک  صد سال پیش در معده انسان و دیگر حیوانات مشاهده گردید و در این ارگانیس 

 Barryو با همکاری  Warren Robbinتوسط  هلیکوباکترپیلوریدر استرالیا کشت داده شد.  5615سال 

J.Marshall بط با های گوارشی مرتکشج شد. به دلی  اینکه اکثر افراد در مول زندگی با بیماری

روانترولوژی منجر به تحول بزرگی در گاست هلیکوباکترپیلوریمواجه هستند، بنابراین کشج  هلیکوباکترپیلوری

 دریافت کردند. 3221گردید و مارشال و وارن جایزه نوب  پزشکی را در سال 

به  تدر تمام دنیا یکسان نیست، در کشورهای در حال توسعه نسب هلیکوباکترپیلوریشیوع عفونت     

وان تاست. در واقع از لحاظ شیوع این سرمان میکشورهای توسعه یافته شیوع عفونت بالاتری گزارش شده

مانند ژاپن، چین؛ روسیه و  ARS>32منطقه تقسی  بندی نمود که شام  منامقی با شیوع بالا  4جهان را به 

مث  اروپا،  ASR<52یوع پایین مث  مکزی ، هند، برزی  و منامقی با ش ASR>52منامقی با شیوع متوسط 

کانادا، استرالیا را نام برد. در ایران نیز شیوع سرمان معده بالا گزارش شده است. مثلا در ایران در منامق شمالی 

 باشد.و شمال بربی ایران آلودگی با این باکتری شایع می



 

 

 

 سرمان معده-5-5-5

به عنوان دومین عام  مرگ و میر مرتبط با  سرمان معده چهارمین سرمان رایآ در سراسر ایران بوده و

نزدی   شوند وباشد به موری که سالانه تقریباّ ی  میلیون نفر در جهان به سرمان معده مبتلا میسرمان می

 دهند. نفر از آنها در اثر آدنوکارسینومای معده جان خود را از دست می 922222به 

ار بوده و سرمان معده ی  بیماری چند عاملی محسوب گذعوام  ملتلفی در ایجاد سرمان معده تاثیر

توان به سن و جنس اشاره کرد. بروز سرمان معده با افزایش سن افزایش شود. از جمله عوام  تاثیر گذار میمی

ها حاکی از شیوع است و همچنین گزارشسال شیوع بالاتر سرمان معده گزارش شده 92-12یابد. در افراد می

توان قومیت، توزیع جغرافیایی و باشد. همچنین از عوام  دیگر میدر مردان نسبت به زنان میبرابر بیشتر 3

 است.گزارش شدههلیکوباکترپیلوری ترین عام  خطر توان نام برد. با این وجود قویآداب بذایی را می

ین پیری معده انسان تنها مح  مناسب برای این باکتری است و انسان از دوران شیرخوارگی تا سن

دارای خصوصیات منحصر به فردی است که آن  هلیکوباکترپیلوریتواند ناق  این باکتری باشد. همچنین می

سازد تا در لومن اسیدی معده استقرار یابد. آلودگی با این باکتری در اکثر موارد فاقد هرگونه علائ  را قادر می

 باشد.بالینی می

 تقسی  بندی سرمان معده-5-5-3

 

ر هیستوپاتولوژی  دو نوع کارسینوم معده شناسایی شده است سرمان معده منتشره که شام  از نظ

ند. این نوع دهیابند و ساختارهای گرانولی تشکی  نمیهای نئوپلازی است که بطور اختصاصی انتشار میسلول

شناسایی  5691ر سالای اولین بار دگیرد. آدنوکارسینوم رودهسرمان ارثی بوده و از ملاط معده منشاء می

آتروفی معده و  شد. در واقع تغییرات آبشاری ملاط معده ممکن است از مرحله التهاب مزمن/حاد به مرحله

ای معمولا به دنبال ای و در نهایت به دیسپلازی و سرمان معده منجر شود. سرمان از نوع رودهمتاپلازی روده

شود. این نوع سرمان در ر بلش انتهایی معده دیده میهد و دای رخ میگاستریت مزمن و متاپلازی روده



 

 

 

سال و در زنان میانگین سنی  3/12دهد و میانگین سنی ابتلا در مردان مردان دو برابر بیشتر از زنان رخ می

 است.گزارش شده 9/39

وز ای بالبا در منامق جغرافیایی با براست که سرمان معده از نوع رودههمچنین تحقیقات نشان داده

شود در حالیکه، سرمان از نوع منتشره بیشتر بصورت یکنواخت در سراسر جهان بالای سرمان معده یافت می

 شود. یافت می

 هلیکوباکترپیلوریمورفولوژی و شناسایی -5-5-4

 

باسی  گرم منفی و مارپیچی شک  است البته در محیط کشت به صورت خمیده دیده  هلیکوباکترپیلوری

میکرون عرض دارد و دارای چندین فلاژل در ی  قطب  1/2میکرون مول و  1/4کتری حدود شود. این بامی

 کند.ها برای حرکت در ملاط معده استفاده میباشد و باکتری از این فلاژلباکتری می

باشد از جمله اینکه قادر به رشد در شرایط این باکتری دارای چندین خواص منحصر به فردی می

 Wroblewski, Peek)باشد.د و توانایی متابولیس  نیتروژن، اکسیداز مثبت و کاتالاز مثبت میباشهوازی میک 

et al. 3252د که سبب تغییر ملاط معده شده و توانایی نفوذ اسید به داخ  کن( همچنین پروتئازی تولید می

ر باشد و دآز میدهد. این باکتری همچنین قادر به تولید اوره به آمونیاک توسط آنزی  اورهملاط را کاهش می

د. کنرا درون معده محیا می هلیکوباکترپیلوریهای واقع سطح مبیعی برای ساکن شدن و استقرار گونه

(Weeks, Eskandari et al. 3222) 

است باکتری بتواند در میزبان کلنیزه شده و به مدت مولانی زنده های دیگری که موجب شدهاز ویژگی

 cagAو  babA ،sabA ،iceA،vacAآز، کننده موسین معده، همولیزین، اورهتوان به پروتئاز تجزیهبماند می

 باشند.می ترین عوام  بیماریزاییشدهبه عنوان شناخته cagAو  vacAاشاره کرد. که 

تا  4باشد و همچنین به موجب داشتن همچنین تحرک این باکتری  که دارای حرکات سریع و تند می

های سلولی و همچنین شک  مارپیچی بدن توانایی ساکن شدن در روی دار در یکی از قطبتاژک پوشش 1

ها دو همچنین در قسمت مرکزی تاژک (Montecucco and Rappuoli 3225)های پوششی را دارد. سلول



 

 

 

مرکب از  flaA)وجود دارد که توسط ژن فلاژلین)  KD19و  KD19های مولکولی نوع فلاژلین متمایز با وزن

مشلش نیست. چسبندگی در این  (flaB)شود. اما نقش ژن کد می DNAنوکلئوتید بر روی زنجیره  5142

را نام  babAتوان باشد از عوام  چسبندگی میاین باکتری می های منحصر به فردباکتری یکی دیگر از ویژگی

 .Boren, Falk et al. 5664, Ilver, Arnqvist et al)است.KD 91برد که پروتئین بشای خارجی با وزن

کنند که تولید می  KD91ی  پروتئین با وزن مولکولی  هلیکوباکترپیلوریهای ( ابلب سویه5661

های سطحی اپیتلیال شود، این سیتوتوکسین موجب آسیب سلولنامیده می VacAزا یا سیتوتوکسین واکوئ 

ها به اوره و افزایش جریان اوره به لایه ملامی، محیط را برای پذیری سلولمعده شده و با افزایش دادن نفوذ

( Montecucco and Rappuoli 3225, Suerbaum and Michetti 3223)سازد.زندگی باکتری مساعد می

شده که در نتیجه موجب القای  Cهمچنین بشای میتوکندری را هدف قرار داده و موجب ترشح سیتوکروم

هستند،  vacAهای باکتری دارای ژن همه سویه(Galmiche, Rassow et al. 3222)شود. یآپوپتوز در سلول م

را تحت تاثیر قرار داده و  VacA، بروز CagAباشند با تولید پروتئین می cagAهایی که دارای ژن اما سویه

 دهد.افزایش می

 آزتوسط آنزی  اوره pH خنثی سازی-5-5-3

 

 Montecucco and Rappuoli).آز  فراوان استهای مه  این باکتری داشتن آنزی  اورهیکی از ویژگی

 PH( این آنزی  اوره ترشح شده از دیواره معده را  تجزیه کرده و با آزاد سازی یون آمونیوم حاص  از آن 3225

 شود.اسیدی معده می pHودش را خنثی کرده و در نتیجه باعث محافظت باکتری از میکروسکوپی امراف خ

  iceA ژن-5-5-1 

( Peek Jr, Moss et al. 5669)است.  iceA3 و iceA5زایی است که دارای دو آل  ی  فاکتور بیماری 

باکتریایی  هایمیانگین محتوای گوانین و سیتوزین پایین این ژن نشاندهنده انتقال افقی این ژن از سایر گونه

و  iceA5داری بین آل  باشد، که نشان دهنده ارتباط معنیمی پیلوریهلیکوباکترهای و یا از سایر سویه

 های گوارشی وجود دارد. های زخبیماری
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زا در اتصال، استقرار و القاء پاسخ ایمنی نقش ایفا های بیماریهای سطحی باکتریبسیاری از پروتئین

هند. دهای بشای خارجی همچنین عم  انتقال ضروری برای متابولیس  را انجام میکنند. بعضی از پروتئینمی

باشد. اتصال ر بررسی فیزیولوژی و بیولوژی هلیکوباکتر از اهمیت زیادی برخوردار میدر واقع از این نظ

 کند.به ملاط معده نقش مهمی درشروع،استقرار وحضور در ملاط معده ایفا می هلیکوباکترپیلوری

سه  یابی ک  ژنومسازی کروموزوم و تقسی  سلولی برای تکثیر باکتری ضروری هستند. توالیهمانند

های همولوگ در تقسی  و همانندسازی دخی  هستند و به عنوان نشان داد که ژن هلیکوباکترپیلوریی سویه

های ارتولوگ که در تقسی  های اساسی هستند که بطور عادی وجود دارند. با این حال، بعضی از ژنمکانیس 

های تاستقرار و حضور آن در موقعی اند که در واقع به دلی رفتهاز بین هلیکوباکترپیلوریسلولی نقش دارند در 

 باشد.ویژه و خاص در موکوس معده می

 ی انتشار و انتقالنحوه-5-3-5

 

باشد. عفونت حاص ، انتشار جهانی دارد و در ، عام  اصلی عفونت مزمن در انسان میهلیکوباکترپیلوری

جهان وجود دارد. اما شیوع این شود به موری که این باکتری تقریبا در نیمی از مردم تمام جهان یافت می

دهد به علت تفاوت میزان آلودگی بین کشورهای ها نشان میعفونت در جهان  بسیار متفاوت است. گزارش

اجتماعی، شرایط فقر زندگی، فاکتورهای -ملتلج، بلامر تنوع قومی و جغرافیایی هر جمعیت، شرایط اقتصادی

 محیطی و میزبانی است.

 اکترپیلوریهلیکوبافته و نواحی از آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی شیوع بالای عفونت در کشورهای توسعه نی

و آمریکای لاتین  3/999پرتغال  3/939بصورت قاب  توجهی وجود دارد، به موریکه میزان شیوع در ایران 

، شرایط بباشد. نبود الگوی بهداشت فردی، فقدان آب آشامیدنی سال ، نبود سیست  تللیه فاضلامی 3/969

 است. هلیکوباکترپیلوریفقر بذایی و زندگی در محیط پرازدحام عام  شیوع بالای عفونت بالای 



 

 

 

 39-11با نسبت بالای آلودگی در افراد  هلیکوباکترپیلوریارتباط معنی داری بین سن و شیوع عفونت 

در مورد ارتباط افزایش شیوع  است. سال کاهش یافته 19در افراد بالای  9/939است که به شدهسال نشان داده

است که در کشورهای توسعه یافته شیوع هلیکوباکترپیلوری تا سن نشان داده شده هلیکوباکترپیلوریعفونت 

رسد. در مورد وجود ارتباط می 129سالگی، به 42و در کشورهای درحال توسعه تا سن  129سالگی به  12

ربی و است. اما گزارشاتی از گریلند بچیزی ثابت نشده یلوریهلیکوباکترپدار بین جنسیت و آلودگی با معنی

ه ک است. گزارش شدهرا در مردان نسبت به زنان نشان داده هلیکوباکترپیلوریکامرون شیوع بالای عفونت 

 افتد. در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحدههای سنی اتفاق میدر تمام گروه هلیکوباکترپیلوریعفونت 

فته، افتد. برخلاف کشورهای توسعه یاابلب در دوره بزرگسالی اتفاق می هلیکوباکترپیلوریگی با عفونت آلود

 12مردم قب  از  529شوند و سالگی آلوده می52در کشورهای درحال توسعه تعداد زیادی از کودکان قب  از 

 اند.سالگی به ابن باکتری آلوده

فرابی توان از مواد استشود و باکتری را میدن باکتری ایجاد میبه وسیله خور هلیکوباکترپیلوریعفونت 

. بیشتر باشدها و اکثرا درون خانوادگی مییا موااد اسهالی افراد مبتلا کشت داد. انتقال این باکتری بین انسان

گیرد یم دهانی صورت-دهانی یا دهانی-در دوران کودکی با انتقال از راه مدفوعی هلیکوباکترپیلوریهای عفونت

و این احتمال وجود دارد که در کشورهای توسعه یافته انتقال عفونت بطور مستقی  از شلصی به شلش دیگر 

و ابلب با مواد استفراغ شده، بزاق یا مدفوع صورت گیرد اما در کشورهای در حال توسعه انتقال از مریق آب 

 اهمیت بیشتری دارد.

ه میزبان انسانی را ب هلیکوباکترپیلوریهای آبی بقاء، تکثیر و انتقال ها بیشتر با زندگی آزاد در محیطآمیب

 یدر ملمرهای جدا شده از حفره هلیکوباکترپیلوریهای اختصاصی کنند. بعلاوه شناسایی ژنتسهی  می

 دهانی را تسهی  کنند.-توانند انتقال دهانیی دهانی میدهد که ملمرهای حفرهدهانی انسان نشان می

 شوندهایی که توسط هلیکوباکترپیلوری ایجاد میماریبی-5-4

 



 

 

 

های عفونی مزمن قاب  انتقال است که باعث آسیب ساختار و عام  اصلی بیماری هلیکوباکترپیلوری

ای و لنفوم های گوارشی، آدنوکارسینومای معدهشود و باعث ایجاد آتروفی معده، زخ اختلال عملکرد معده می

 هلیکوباکترپیلوریالمللی تحقیقات آژانس بین 5663در سال  ((Suerbaum and Michetti 3223مالت است.

و اکنون به  (Bouvard, Baan et al. 3226)را به عنوان کارسینوژن کلاس ی  برای انسان شناسایی نمود

از موارد  929شود، به موری که دلی  بیش از ترین عام  سرمان مرتبط با عفونت محسوب میعنوان رایآ

 (Marshall and Warren 5613باشد. )سرمان معده، آلودگی با این باکتری می

های و پروتئین Cox3با افزایش بیان برخی فاکتورهای رشد مانند گاسترین و باکترپیلوری هلیکو

ای هها منجر به افزایش تکثیر سلولارتباط دارد. بیان بالای این پروتئین bcl-3و  survivingضدآپوپتوزی مانند 

 ,Konturekشود. میای یافته، ازدیاد رگزایی و در نهایت موجب تشکی  تومورهای معدهآتروفی جهش

Konturek et al. 3229) .در بیشتر افراد، آلودگی با این عفونت بدون علائ  خاصی است )(Peek Jr, Moss 

et al. 5669 کند های شدیدی بروز میاز افراد، بیماری 329( اما در بیشتر از(Suerbaum and Michetti 

لنفومای  5/29آدنوکارسینومای معده و کمتر از  49تا 5(، PUافراد آلوده، زخ  گوارشی) 529حدود ( که 3223

( تحقیقات نشان Peek and Crabtree 3229)دهند. را نشان می (MALTبافت لنفوییدی وابسته به موکوس )

 .Wroblewski, Peek et alباشد.بیشتر از افراد بیرمبتلا می 529ه به عفونت داده خطر سرمان در افراد آلود

ش خطر لنفوم مالت را نیز افزای یکوباکترپیلوریهلاست که عفونت ( همچنین در افراد آلوده گزارش شده(3252

اند. آلودههلیکوباکترپیلوری معده به  MALTاز بیماران مبتلا به لنفوم  939دهد به موریکه گزارش شده که می

 MALTموارد منجر به پسرفت لنفوم 129تا 92کنی هلیکوباکترپیلوری به تنهایی در نشان داده شده که ریشه

کند در ابلب موارد البته تحقیقات دیگری وجود دارد که بیان می( (Wotherspoon 5661گردد.معده می

 ,Stolte)کن کردن هلیکوباکترپیلوری درمان شود.تواند به مور کام  با ریشهمعده می MALTلنفومای 

Bayerdörffer et al. 3223) 

 cag (cagPAI)ی بیماریزایترکیب جزیره-5-3

 



 

 

 

 39است که حاوی  kb 32به مول  DNAی ی  عنصر داخ  شوندهcag (cagPAI )ی بیماریزای جزیره

-، یکی از بیشترین پروتئینCagAجفت بازی مجاورش قرار گرفته است و  35باشد که تکرار مستقی  می 45تا 

 Censini, Lange et al. 5669, Akopyants, Clifton et).کندرا کد می هلیکوباکترپیلوری های مطالعه شده

al. 5661) 

CagA  معرفی شد و کشج شد که بیان ژن 5662ی ابتدا در اوای  دهه cagA  های به میزان قوی با زخ

ی حضور ک  دهندهمعمولا به عنوان نشان Cover, Dooley et al. 5662) )CagAگوارشی مرتبط است.

cagPAI .استWroblewski, Peek et al. 3252)شده زایی سیستماتی  نشان داده ای با جهش( در مطالعه

 92تا  92به داخ  سلول میزبان ضروری است. نزدی   CagAجایی بهبرای جا cagPAIژن  39تا  59که 

-را بیان می CagAهای آسیای شرقی، درصد سویه 522بربی و تقریبا  هلیکوباکترپیلوریهای درصد سویه

های ی سویه( با این وجود همهTomb, White et al. 5669, Alm, Ling et al. 5666)کنند.

هستند و خطر را برای التهاب شدید، التهاب  cagPAIکنند، حاوی که التهاب معده را القا می هلیکوباکترپیلوری

 Blaser, Chyou et)دهند.را ندارند، افزایش می cagPAIهایی که آتروفی و سرمان معده در مقایسه با سویه

al. 5661, Torres, PErez-PErez et al. 5661) 

ن ها ک  بوده اما بیشتریسویه در بان  املاعاتی در دسترس است. تنوع در بین اینcagPAI 56های توالی

 1که برای القای اینترکولین  ( jhp13552)متغیر است cagEاست و وجود ژن  cagEتنوع، حذف در ژن 

باشد. می cagȣو  cagAهای و تنوع توالی در ژن cagǪضروری است و یا دخول و واگرایی در توالی 

(Blomstergren, Lundin et al. 3223درصد جزیره ) ی بیماریزایcag های های مثبت در بین گروهدر سویه

ای ههای آفریقای جنوبی تا حضور بالا در سویهنژادی ملتلج، به مور قاب  توجهی از عدم حضور کام  در سویه

 (Gressmann, Linz et al. 3221)آسیایی متفاوت است.

  cagAژن -5-3-5

 



 

 

 

شود. ها مشاهده میاز سویه 129-92است که در هلیکوباکترپیلوریزای های بیماریاز ژن یکی cagAژن 

های به درون سلول IVکند که توسط سیست  ترشحی نوع کد می CagAبه نام  531-531این ژن پروتئین 

 (Zhu, Zhong et al. 3221)شود. اپیتلیال معده وارد می

 ,Yamaoka, Kodama et al. 5661, van Doorn)وجود دارد cagAژن  13و  43هایتنوع در بلش

Figueiredo et al. 5666 43های بربی و آسیای شرقی متفاوتند. بلش متنوع  ها در بین سویه(و این بلش 

های کند که بر اساس تفاوت در ریشه( را کد میEPIYAهای )موتیجCagAوزین های فسفریلاسیون تیرموتیج

نوع  CagAهای شوند. مولکولبندی میمبقه EPIYA-A,B,C,Dهای آمینواسیدی مجاور  به صورت موتیج

ABC های های بربی و مولکولدر سویهCagA  نوعABD های آسیای شرقی وجود دارند.در سویه (Higashi, 

Tsutsumi et al. 3223, Naito, Yamazaki et al. 3229 های (تنوع در ژنوتیcagA  بویژه در بلش تکراری

( آنالیز (Argent, Kidd et al. 3223, Azuma, Yamazaki et al. 3223)با شدت بیماری ارتباط دارد.  43

در مطالعات ملتلج ارتباط آن را با خطر بالای گاستریت شدید و سرمانی شدن  cagAهای ملتلج وضعیت

 دهد.نشان می

با پیشروی تغییرات التهابی  هلیکوباکترپیلوریمثبت  cagAهای بسیاری از مطالعات نشان داده که سویه

باشند. روند پیشروی تغییرات از مرتبط میدر موکوس معده که ممکن است منجر به سرمان معده شود، 

ای و متاپلازی روه ( به سوی التهاب معده آتروفی،Non-atrophic gastritis) التهاب شدید معده بیرآتروفی

 (Correa and Shiao 5663)باشد.دیسپلازی می

  CagAانتهای کربوکسیلی پروتئین  EPIYAهای موتیج-5-3-3

 

-ها در انتهای کربوکسیلی پروتیین است. پلیوجود دارند که تنوع اصلی آن cagAهای تعدادی از آل 

به دلی  تغییرات در  EPIYA(Glu-Pro-Ile-Tyr-Alaمورفیس  موجود در انتهای کربوکسیلی در بلش )

و EPIYA-Aها ترین نوع موتیجافتد که متداولتفاق میآمینواسیدی ا 1توالی آمینواسیدی مجاور این تکرار 

EPIYA-B  وEPIYA-C  وEPIYA-D ها مطابق با مکان باشد. دو نوع ترکیب متفاوت از این موتیجمی



 

 

 

ی های گرفته شده از همهدر سویه Bو   Aهای نوع (. موتیجABD,-ABC-است)جغرافیایی یافت شده

 EPIYA-Dهای بربی )ژاپن، آمریکای شمالی، استرالیا( و نوع سویهفقط در  Cشوند. نوع جهان یافت می

 Higashi, Tsutsumi et al. 3223, Argent, Hale et)های آسیای شرقی وجود دارد.فقط درسویه

al. 3221) 

  EPIYAهای نقش انواع موتیج-5-3-4

 

EPIYA-C  وEPIYA-D های اولیه فسفریلاسیون به عنوان مکانCagA کنند و برای اتصال به عم  می

-های اپیدمیولوژیکی مولکولی سویه( بررسیHigashi, Tsutsumi et al. 3223)مورد نیازهستند. SHP-3آنزی  

 ,Yamaoka, El–Zimaity et al. 5666, Higashi, Tsutsumi et al. 3223)است های بربی نشان داده

Argent, Kidd et al. 3223 های (که بین شدت بیماری و تعداد موتیجEPIYA-C داری وجود ارتباط معنی

 بودند با سرمان ارتباط داشتند. EPIYA-Cهای بربی که دارای چندین تکرار از موتیج دارد. اکثر سویه

(Azuma, Yamakawa et al. 3223) این افزایش ممکن است با بالا بردن فسفریلاسیونCagA  و اتصال به

SHP-3 های بیشتری را نتیجه دهد.آسیبAzuma, Yamazaki et al. 3223)) 

CagA  آسیای شرقی حاوی موتیجEPIYA-D نسبت به ،CagA بربی تمای  بالاتری را برای SHP-3 

های آلوده شده و همچنین سطوح بالاتر پیش دهد که این باعث تغییرات مورفولوژی بیشتر در سلولنشان می

در  Dهای دارای موتیج نوع ها در راستای این واقعیت که سویهرا به دنبال دارد. این یافتهالتهابی و آتروفی 

های آسیای سویه CagAکند که احتمالا های بالای سرمان معده بالب است، پیشهاد میکشورهایی با نسبت

 ,Ahn, Park et al. 5665)شرقی پتانسی  بیشتری برای القای اشکال خیلی شدیدتر بیماری معده داشته باشد.

Crew and Neugut 3223 هایی که دارای موتیج نوع (همچنین سویهD  1هستند مقادیر بیشتر اینترلوکین 

 Hatakeyama)کنند. هستند را القا می  Cهایی که دارای موتیج های اپیتلیال نسبت به سلولرا از سلول

3223, Argent, Hale et al. 3221) 



 

 

 

  1و ترشح اینترلوکین CagAارتباط  -5-1
 

-در سلول 1به تنهایی برای القای بیان اینترکولین  CagAاما نه  cagPAIدی نشان داده که مطالعات زیا

اما برخی از مطالعات اخیر پیشنهاد (Fischer, Püls et al. 3225) های آلوده به هلیکوباکترپیلوری است.

     RAS      RAF     MEK    رسانرا توسط مسیر پیام 1 آزاد شدن اینترلوکین CagAکنند که احتمالا می

ERK   NFƙβ  مستق  ازSHP-3  وC-Met کند.تقویت می(Brandt, Kwok et al. 3221) 

 بر سرمان معده  CagAهای انتهای کربوکسیلی اثر انواع موتیج -5-9
 

های سلولی از پروتئین SHP-3های فسفریله شده و دمین EPIYAبا میانکنش  SHP-3با  CagAاتصال 

دهد. بنابراین تمای  را به شک  فعال تغییر می SHP-3گیرد. این میانکنش کونفورماسیون میزبان انجام می

شود مدت زمان بیشتری را فعال بماند و احتمالا این موضوع باعث می SHP-3یای شرقی به آس CagAتر قوی

های آسیای شرقی باعث آسیب مورفولوژیکی بیشتر و سطوح القای بالاتر مسیرهای سلولی دلی  اینکه سویه

با  ر مقایسهکند و در نتیجه باعث تکثیر، مورفوژنز و حرکت سلولی زیاد دشوند را توجیه میچندگانه می

 ,Roovers and Assoian 3222, Higashi, Tsutsumi et al. 3223, Higashi)شود. های بربی میسویه

Tsutsumi et al. 3223, Neel, Gu et al. 3224, Higashi, Nakaya et al. 3223, Tsutsumi, Takahashi 

et al. 3229ی شدگشدگی قوی و عدم مضاعجهای آسیای شرقی محافظتاست که بیشتر سویهده(مشاهده ش

در  (Jones, Joo et al. 3226)(.EPIYA-AABD,-BD,-BBD-ABAB*D,-AB*D)را دارند  Dدر بلش 

 .Argent, Kidd et alهای جدا شده تنوع دارد.ای در بین سویهبه میزان گسترده EPIYA-Cحالیکه موتیج 

3223, Argent, Thomas et al.) 3221) های عام  سرمان به ی سویهنکته قاب  توجه این است که همه

های جدا شده از بیماران توان نتیجه گرفت که در بین سویهرا داشتند که می EPIYA-ABDصورت اختصاصی 

ای که بر روی بیماران بیشتر با پیشرفت سرمان ارتباط دارد. در مطالعه ABDآسیای شرقی موتیج نوع 

را  EPIYA-Dهای جدا شده موتیج ی سویههمه عفونت هلیکوباکترپیلوری ژاپن، انجام شد،سرمانی مبتلا به 

های بودند دیگر سویه 599بودند و  EPIYA-ABDهای جدا شده حاوی ی  موتیج از سویه 139داشتند و 



 

 

 

 EPIYA-ABDBDو  EPIYA-ABABDو  EPIYA-ABBDو  EPIYA-AABDهای که حام  موتیج

ید ناشناخته است، اما شا EPIYA-ABD( علت محافظت شدگی (Azuma, Yamazaki et al. 3223بودند.

های اضافی ممکن دهد. حضور موتیجمی SHP-3ی اتصال مناسب را برای منفرد اجازه EPIYA-Dی  موتیج 

فسفریله شده در  CagAرا ناپایدار کند. از مرفی دیگر  SHP-3شود و اتصال  CagAاست باعث تغییر شک  

–B  وEPIYA-A  بهCSK باعث بیرفعال شدن کند که شود و ی  لوپ فیدب  منفی را فعال میمتص  می

 ,Tsutsumi)دهد.فسفریله شده را در سلول کاهش می CagAگردد که در نهایت میزان می Srcی کیناز خانواده

Higashi et al. 3224های( احتمالا حضور موتیج –B  وEPIYA-A  اضافی در ارتباط با ی  موتیجEPIYA-

D گردد.تری باعث فعال شدن فیدب  منفی میمنفرد به میزان قوی(Shin, Shin et al. 3221) 

 تلیال معده:به اپی هلیکوباکترپیلوریاتصال  -5-9

 

های بشای پروتئین هلیکوباکترپیلوریاز ژنوم  39است که مطالعات روی توالی ژنومی نشان داده

ه بیان است کشدهها بالاتر است. همچنین نشان دادهکنند که نسبت به سایر باکتری( را کد میOMPsخارجی)

OMP برد. ال پیشرفت سرمان را بالا میباشد،بنابراین احتمهای معده و دوازدهه مرتبط میبا بیماری 

عوام    چسبیدن هلیکوباکترپیلوری به موکوس معده نقش مهمی را در آلودگی موکوس معده دارد. ابلب

(. مولکول BabA:HopSژن گروه خونی)هستند که می توان آنتی OMPی شده جزو خانوادهاتصالی شناخته

 ,AlpAکول چسبندگی وابسته به لیپوپروتئین )( و مولSabA:HopPچسبندگی متص  به اسید سیالی )

AlpB: HopB, HopC.را نام برد ) 

 (Hopهای بشای خارجی)پروتئین-5-1

 

 Hop (Helicobacter outerی خانواده هلیکوباکترپیلوریشناخته شده در  OMPاولین اعضای 

membrane proteinثابت کرده  39961 سویه یهلیکوباکترپیلوری باشند. بررسی اولین ژنوم کام  شده( می-

ترمینال یکسان  N–ی پارالوگ بزرگتر هستند که دارای موتیج ها بلشی از خانوادهاست که این پروتئین

 است. BabA , SabA ,AlpAB ,OipA ,HopZ های این خانواده شام باشند. پروتئینمی
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Abstract: 

Background & Aims: There is a relationship between cagA gene of Helicobacter pylori 

genes and the increased risk of clinical outcomes. This gene also possess strong patterns of 

geographical differentiation. The aim of the present study was to analyze the sequence of the 

N-terminal and central cagA gene of Helicobacter pylori to determine patterns of genetic 

diversity and its relation with clinical outcomes. 

Materials and Methods:656 nucleotides of cagA gene (314 nucleotides: the N-terminal 

region and 334 nucleotides: central region) in 55 strains of cagA positive from a total of 352 

strains of H. pylori isolates from diverse geographical and ethnic sources within Iran, were 

sequenced and analyzed.We used phylogenetic methods to determine the patterns of 

nucleotide diversity, and the relationship between evolutionary lineages and clinical status 

by PCR amplification. Data were collected and analyzed using SPSS version 32. 

Results: Phylogenetic analyses of Iranian cagA gene disclosed four lineages. The cagA 

lineage II showed extensive genetic diversity compared with lineage I. cagA lineages III and 

IV disclosed mixed ancestries with recombinant nucleotides that originated from lineages I 

and II. cagA lineage II was different from the two Eastern and Western dynasties. In 352 H. 

pylori isolates recovered from patients with digestive disorders, 132/352 with non-atrophic 

gastritis (NAG), 55/352 with peptic ulceration (PUs) and 64/352 with gastric cancer (GC). 

In general, cagA+ genotype could be determined in 151 (63.2٪) strains. Of the 151cagA+ 

strains, 35 (32.1٪) had cagA lineage II genotype (NAG: 15.2٪, PUs: 46.5٪, and GC: 33.4٪); 

and results of simple logistic regression analysis showed a strong correlation between this 

genotype and risk of GC [OR (55٪ CI) = 4.135 (1.152-2.111); P = 2.232] and Pus [OR 

(55٪ CI) = 3.35 (1.121-5.335); P = 2.231]. In the multiple logistic regression analysis, 

when the GC was considered as a dependent factor, after  adjusting of variables of age and 

sex, the cagA lineage II genotype remained in the final model (P = 2.242, OR=4.353; 55٪ 

CI=1.265-5.524).  
Conclusion: The increased level of nucleotide diversity in H. pylori cagA gene shows 

strong evolutionary dynamics, led to the emergence of new clonal lineages in Iranian cagA 

gene particular cagA lineage II that was linked to GC and PUs diseases. 

Keywords:Helicobacter pylori,Genotype, cagA lineage II,Gastric cancer, Peptic ulcer,Iran 
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