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هلیکوبااکترپیلوری   cagی زا بیماری ی جزیرهباشد،   سرطان معده به عنوان سومین سرطان کشنده در جهان می

، cagHیهاا  ژنند شرکت کنند. هدف ما بررسی ارتباط توان میی گوارشی ها بیماریباشد که در   دارای چندین ژن می

cagL ،cagG  وorf17  ی زا بیماااری ی جزیارهcag  سااویه ی  818باشااد.   ی گوارشاای در ایاران ماای هااا بیمااری بااا

هلیکوباکترپیلوری برای تعیین ژنوتیپ های مورد نظر استفاده شدند. بررسی های پاتولوژیکی نیاز انجاام شاده بودناد.     

، 01/15%(1144تیب برابر باا   در بیماران با زخم گوارشی به تر  orf17و  cagH ،cagL ،cagGی ها ژنفراوانی کل 

( فراوانی کال برابار باا    NAGبودند، در حالیکه  در گروه کنترل   01/19%(1347و   %01/92(1541،  %01/09(3244 

 417/23%(74و   cagGبارای    cagL  ،1141)%417/453بارای   cagH  ،2843)%417/484برای  %411/21(0347 

شدیدا در ارتباط با زخم  orf17و  cagLهای جستیک ساده نشان دادکه ژنبود. نتایج آنالیز رگرسیون ل orf17برای 

-04809و   454305(44117-284390باه ترتیاب برابار باا       CI30)%ORباشاند،     گوارشی و ناه سارطان معاده مای    

با خطار باروز زخام گوارشای و سارطان       cagGو  cagHی ها ژنبودند. هیچ ارتباط معنی داری بین  84051(44439

شادیدا   cagL(. نهایتا آنالیز رگرسیون لجستیک چندگانه نشان داد که ژنوتیپ  =<5450Pدر ایران یافت نشد  معده 

هلیکوبااکترپیلوری   cagLباشاد. ژنوتیاپ     و به صورت مستقل از جنس و سن در ارتباط با خطار زخام گوارشای مای    

 عده در ایران باشد.د به عنوان فاکتور خطر جهت پیشگویی زخم گوارشی و نه سرطان متوان می
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 مقدمه  -1-1

و یک پاتوژن باکتریایی به خاوبی   کند میانسان سکونت  ی معدههلیکوباکترپیلوری در سطح موکوس 

که منجار باه    کنند می% از جمعیت جهان این باکتری را حمل 05باشد در حدود   سازگار شده در معده می

 ;Amieva & El-Omar, 2008 باشاد   د در افراد آلوده بدون عالئم میشود و در اغلب موار التهاب مزمن می

Atherton & Blaser, 2009; Peek & Crabtree, 2006) ی کشاورها . شیو  عفونت هلیکوباکترپیلوری در

. (Malekzadeh et al., 2004 باشااد  ی توسااعه یافتااه پااائین ماای کشااورهادر حااال توسااعه بااا  و در 

( WHOباشد که توسط سازمان بهداشات جهاانی      ( میIان کارسینوژن نو  یک  هلیکوباکترپیلوری به عنو

هاای   گیارد  راه . آلودگی با این باکتری عمادتا در دوران کاودکی صاورت مای    (4331 شناسایی شده است

مدفوعی( و اگر با روش درمان ضد باکتریایی درمان نشاود ایان    –دهانی و دهانی  –کسب باکتری: دهانی 

، هار  (Olbermann et al., 2010 د به صورت طو نی مدت در زندگی فرد بقاا داشاته باشاد   وانت میباکتری 

ی گوارشای باا موضاع خاا  را افازایش      ها بیماریچند که عفونت به صورت طو نی مدت خطر گسترش 

شاود و هلیکوبااکترپیلوری در    منجر به گسترش بیماری زخم معده مای  ها آلودگی% از 45 – 40%دهد،  می

، (Kuipers, Thijs, & Festen, 1995 باشاد   ی معده مای ها زخم% از 25ی دوازهه و ها زخم% از 30ه با رابط

% از 4 – %9باشاد کاه     آلودگی با این باکتری به عنوان یک فاکتور خطر برای گسترش سارطان معاده مای   

ایان سارطان باه     و (Peek & Crabtree, 2006; Uemura et al., 2001 شوند افراد آلوده دچار سرطان می

 de Martel et al., 2012; Ferlay et باشاد   عنوان دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان مای 

al., 2013; Hamilton & Meltzer, 2006; Hohenberger & Gretschel, 2003; Parkin, Bray, 

Ferlay, & Pisani, 2005)    ی کشاورها در بیشاتر  . علی رغم کاهش در شایو  عفونات هلیکوبااکترپیلوری
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سرطان معده گزارش شده است که به دلیل رشاد   ی واسطهتوسعه یافته، افزایش جهانی در مرگ و میر به 

% افراد مرباوط باه   35باشد. سرطان معده در   ی در حال توسعه میکشورهاجمعیت و افزایش طول عمر در 

و خطار   (Backert & Selbach, 2008 باشاد   % از افراد مربوط باه ناو  پراکناده مای    98نو  روده ای و در 

گسترش سرطان معده در بیماران با زخم دوازدهه کاهش یافته اسات. موکاوس معاده باه صاورت نرماال       

( نیسات هرچناد کاه التهااب موضاعی کاه باا عفونات         MALTدارای بافت لنفوئیدی وابسته به موکوس  

وده منجار  % از افراد آل4در کمتر از شود و  می MALTهلیکوباکترپیلوری القا شده است منجر به گسترش 

کاه در مراحال اولیاه لنفاوم باا       (Atherton & Blaser, 2009 شاود  مای  Bهاای   سلول MALT به لنفوم

 .  (Hoy et al., 2010 د درمان شودتوان میاین باکتری  کنی ریشه

 ( Helicobacter pylori = H. pylori )هلیکوباکترپیلوری   -1-1-1

است که به صاورت انتااابی در اپای تلیاوم معاده سااکن        زا بیماری، یک باکتری هلیکو باکترپیلوری

شود و این باکتری اکسیداز، کاتا ز و اوره آز مثبت است و از لحاظ مورفولاوژی ماارپی ی گارم منفای      می

. (Parkin et al., 2005; Weeks, Eskandari, Scott, & Sachs, 2000 فاالژل ططبای دارد   0تاا   9بوده و 

که مسیر هاای   کنند میی هلیکوباکترپیلوری فاکتورهای تهاجمی را تولید ها سویه( اغلب 4ی شمارهل  شک

دهند، یکی از ویژگی های طابال توجاه ایان بااکتری      پیام رسان درون سلولی میزبان را تحت تاثیر طرار می

واناایی میزباان بارای    ها سال در محیط معده است که به دلیال عادم ت  توانایی با  برای حضور  به مدت ده

ها هلیکوباکترپیلوری تواناایی سااکن شادن در    باشد. برعکس سایر ارگانیسم ها و ویروس  حذف عفونت می

د اوره توان میباشد که   محیط اسیدی با  را دارد که این توانایی به دلیل اوره آز مثبت بودن این باکتری می

هلیکوباکترپیلوری مطلاوب    کند که شرایط را برای سکونترا تبدیل به آمونیاک توسط آنزیم اوره آز خود ب

 (Weeks et al., 2000 .کند می
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 : مورفولوژی هلیکوباکترپیلوری4-4شکل 
 

 

 گسترش جغرافیایی هلیکوباکترپیلوری -1-1-2

دارای تنو  ژنتیکی وسیعی است که این تنو   دهند که هلیکوباکترپیلوری مطالعات ژنتیکی نشان می

 ,Achtman et al., 1999; Covacci, Telford جغرافیایی و نژادی دارای ساختار مشاا  اسات  از لحاظ 

Del Giudice, Parsonnet, & Rappuoli, 1999; Falush et al., 2003; Linz et al., 2007; Suerbaum 

et al., 1998)یی کاه در  ها هسویدر شرق آسیا   مثل سنگاپور و کره ( از آن  . برای مثال هلیکوباکترپیلوری

اند متمایزند، تنو  ژنتیکی در جمعیت هلیکوباکترپیلوری هم نین تمایل به کااهش باا   اروپا مشاهده شده

 ;Linz et al., 2007; Manica, Prugnolle, & Balloux, 2005 افاازایش مسااافت از آفریقااا دارد

Ramachandran et al., 2005)سایعی از انتقاال افقای در    و ی دامناه ی انساانی دیگار   ها ژن. برخالف پاتو

ها، صدها هزار سال به تعداد زیادی از گربه ها انسانرا  ی دیگر وجود ندارد اگرچه هلیکوباکترپیلوریها گونه

کاه   VacAو  CagA. چندین فاکتور شاناخته شاده از طبیال    (Eppinger et al., 2006 پیش انتقال دادند

. ناه جمعیات ماتلات    (Kersulyte et al., 2000  اسات ها در باین نژادهاای ماتلات متغیار     های آنآلل

 ,.Falush et al اند و فرکانس تغییر تدریجی ژن از شمال تا جنوب اروپا وجود داردباکتریایی مشاهده شده

2003; Linz et al., 2007; Moodley et al., 2009)    ی آمیاتگای  . این تغییار تادریجی مانعکس کنناده

(، واضاح نیسات   AE 8  8( و نیای اروپاایی   4AE  4، نیای اروپایی وسیعی ازدو جمعیت با همدیگر است

http://www.google.com/ Helicobacter-pylori-activates-and-expands-lgr5-stem-cells-

through-direct-colonization-of-the-gastric-glands. 
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 8فرکانس با یی در اروپای شمالی دارد در حالیکاه  AE 4که کدام جمعیت زودتر به وجود آمده است اما 

AE     بیشتر در جنوب اروپا متداول است. نام این دو جمعیت نژادی نشانگر این است کاه اولاین باار در چاه

ماده ژنتیکی این دو جمعیت شناسایی شده بودند در واطع این دو جمعیت در مرکز آسایا  طسمتی از جهان 

  4 AE   8( و شمال شرق آفریقا AE .ی مالاوط دو  ها جمعیت( به صورت خال  تر شناسایی شده بودند

. اثباات شاده   (Devi et al., 2007 ی هندوستان یافت شاده بودناد  در شرق و شبه طارهAE 8و  4AEنژاد 

و درصد تکارار   (Nouraie et al., 2009 % از جمعیت ایران آلوده به هلیکوباکترپیلوری هستند73ت که اس

کاه    (Malekzadeh et al., 2004 و سرطان معده (Massarrat et al., 1995 شونده از گسترش زخم معده

 ( 8 ی شمارهباشند دیده شده است.  شکل   وسیعا با منشا جغرافیایی و نژادی متاثر می

 

 : گسترش جغرافیایی هلیکوباکترپیلوری8-4شکل

 

 cag  ( cag Pathogenicity Island = cag PAI )ی زا بیماری ی جزیره  -1-1-3  

ای، دخول ژنای  هلیکوباکترپیلوری سطح با یی از ناهمگونی را بر اساس باز آرایی ژنومی، جهش نقطه

هاای بای   از لحااظ ژنتیکای واریانات    (Alm et al., 2000; Tomb et al., 1997 دهاد.  و یا حذف نشان می
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های افاراد میزباان شناساایی شاده اسات و ترکیباات ژنتیکای ایان          نظیری از یک سویه در رابطه با معده

ی باکتریاایی باه   فاکتورهاا . شناساایی  (Israel et al., 2001 توانند تغییار یابناد  جمعیت در طول زمان می

نی است که به دلیل سطح با یی از تنو  ژنتیکای میزباان دچاار مشاکل     وضوح در ارتباط با پیامدهای بالی

-دهد، جزیره اند. هر چند که لوسی خاصی شناسایی شده است که خطر ابتال به سرطان را افزایش میشده

ژن است که سیستم  98است، شامل تقریبا  kb15( که یک عنصر دخولی   cag  cag PAIزای ی بیماری

 75یک ویرو نس به خوبی شناسایی شده است کاه تقریباا    cag PAI. کند میرا کد  IVیا  1ترشحی نو  

ی آسایای شارطی   هاا  ساویه % 455ی هلیکوبااکترپیلوری غربای و باه صاورت باالقوه در      ها سویه% از 15تا 

 ;Akopyants et al., 1998; Backert & Selbach, 2008; Censini et al., 1996 شناساایی شاده اسات   

Tomb et al., 1997) .ی ها سویه ی همهH. pylori  یی کاه  ها سویه، کنند میالتهاب معده را تحریکcag 

PAI  کنند میرا حمل cag PAI   مثبتcag
( هستند که خطر اباتال باه التهااب معاده شادید، آتروفای،       +

دارناد  را ن  cagزایی بیمااری یی کاه جزیاره  ها سویهدیس پالزی و آدنوکارسینومای معده را در مقایسه با 

 cag¯دهااد ( افاازایش ماای Blaser et al., 1995; Vorobjova et al., 1998) .ی هااا سااویهcag¯ 

cagی ها سویههلیکوباکترپیلوری غالبا در ژل موکوس یافت شده اند در حالیکه 
باه صاورت نزدیاک و یاا      +

توپاوگرافی و محال   بر  cagباشند د لت بر این است که ژنوتیپ   های اپی تلیال معده می چسبیده به سلول

 .(Glocker et al., 1998 گذارداستقرار در معده تاثیر می

و یاک   cagIIبه دو طسمت تقسایم شاده اسات: یاک ناحیاه ی با دسات        cagزای ی بیماریجزیره

دارای  cag PAIباشاند،    ژن می 47و  41شامل به ترتیب  cagIو  cagII، ناحیه cagIی پائین دست  ناحیه

واطع شده است که وجاود ایان ژن باه عناوان یاک       cag PAIشد که در پائین دست توالی با  می cagAژن 

.   شاکل  (Glocker et al., 1998; Weel et al., 1996 باشاد   مای  cag PAIمارکر اثبات شده برای حضور 

 ( 9 ی شماره
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 cag IIو  cag I: توالی 9-4شکل

 

کاه بارای تحویال     کناد  مای ( را کاد   ss1T   1سیستم ترشحی نو   cag PAIاثبات شده است که  

CagA  باشاد و    هاای هادف میزباان مای     ی افکتور به درون سیتوپالسم سالول ها مولکولوCagA   بوسایله

 44از  Backert & Meyer, 2006; Mueller et al., 2012) .ss1T شود تیروزین کیناز میزبان فسفریله می

شوند ( و پاروتئین دیگاری باه اصاطالح پاروتئین       می کد 4virB – 44 ی وسیله  که به  VirBتا پروتئین 

ژن  98شاامل   cag PAI( تشکیل شده است، همانطور که طابال اشااره شاد     NTPaseو  VirDکوپلینگ   

ی محیطاای ماتلفاای را کااد فاکتورهاااو هم نااین  1VirDو  VirBتااا  44 ی همااهاساات کااه ارتولااوگ 

. مطالعاات  (Backert, Churin, & Meyer, 2002; Backert & Selbach, 2008; Fischer, 2011 کناد  می

شاود و   هلیکوبااکترپیلوری باه محام تمااس باا سالول میزباان تحریاک مای          ss1Tدهناد کاه    نشان می

 ;Kwok et al., 2007 شاود  دهد که از غشا سلول باکتریایی برآمده مای  ی شبیه به پیلوس را میساختارها

Rohde, Puls, Buhrdorf, Fischer, & Haas, 2003) .ی ماتلت ساطح سالول بارای عملکارد     ها مولکول

ss1T ای را برای تحویل توکسین باکتریایی به درون سالول اپای   اند که مکانیسم کنترل پی یدهملزم شده

 ( 1 ی شماره.   شکل (Wessler & Backert, 2008 دهند تلیال میزبان ارائه می
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  ی: سیستم ترشحی نو  چهار در هلیکوباکترپیلور1-4شکل 



 زا در هلیکوباکترپیلوری:ی  بیماریفاکتورها -1-1-4

1-1-4-1- CagA 

کیلودالتونی است کاه در   410تا  485شود که یک پروتئین  کد می cagAی به وسیله CagAفاکتور 

. ایان ژن سااختار ماوزائیکی    (Hatakeyama, 2008 ی هلیکوباکترپیلوری وجود داردها سویه% 05 – %15

باشاد    می 0´و  9´ادی نواحی متغیر و محافظت شده است هم نین دارای تنو  در نواحی دارد و دارای تعد

، نااواحی 9´ی غرباای و آساایای شاارطی متفاوتنااد. ناحیااه تغییرپااذیر هااا سااویهکااه ایاان نااواحی در بااین 

کاه باه    کند می  گلوتامین، پرولین، ایزولوسین، تیروزین و آ نین ( را کد  EPIYAفسفریالسیون تیروزین 

 ABDی غربای و ناو    ها سویهدر  ABCطبقه بندی شده است. نو   EPIYA/-A/-B/-C/-Dنوان نواحی ع

باه عناوان    EPIYA-Dو   Hatakeyama, 2004). EPIYA-C ی آسایای شارطی وجاود دارناد    ها سویهدر 
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   -8SHPو برای اتصال به آنازیم فسافاتاز درون سالولی     کنند میعمل  CagAنواحی اولیه فسفریالسیون 

زوزین فسفاتاز، نوعی مولکول پیام رسان درون سلولی است که تکثیار، حرکات و مورفولاوژی سالولی را     تی

شاود. پاروتئین    به این آنزیم عملکرد آن ماتال مای   CagAباشند. با اتصال   ( مورد نیاز می کند میتنظیم 

CagA  آسیای شرطی حاوی موتیتEPIYA-D  8تمایل با تری برایSHP-  نسبت بهCagA ربی نشاان  غ

ی آسیای شرطی توالی حفاظات شاده و عادم مضااعت     ها سویهدهند که بیشتر  دهد. مطالعات نشان می می

ای در باین    ناو  غربای ( باه طاور گساترده      Cدهناد در حالیکاه بااش     را نشان می Dشدگی در باش 

موتیات   ناشناخته است اما شاید یک EPIYA-ABDی جدا شده تنو  دارد. علت محافظت شدگی ها سویه

EPIYA-D  8منفرد اجازه ی اتصال مناسب بهSHP- دهد را می Higashi et al., 2002)    و هم ناین ایان

ی هاا  ساویه های اپی تلیال معده نسبت باه   ( را در سلول-2IL  2ند بیان بیشتر اینترلوکین توان می ها سویه

 ,Argent, Hale, El-Omar, & Atherton, 2008; Hatakeyama  کنناد ناو  غربای القاا     CagAحااوی  

2004). 

 اشاره کرد:  VacAبه  توان میی دیگر باکتریایی فاکتورهااز 

1-1-4-2- VacA 

های اپی تلیاال در شارایط    اش در تحریک تشکیل حفره در سلولاین فاکتور در ابتدا به دلیل توانایی

کیل واکوئال را ایجااد   هاا اثار تشا   % از بااکتری 15شناخته شده بود. اگرچه فقاط   (in vitro آزمایشگاهی 

را دارند که ممکن است بیاان نشاده باشاد. ژن     vacAی هلیکوباکترپیلوری ژن ها سویه ی همهاما  کنند می

vacA     تنو  آللی در سه ناحیاه ماتلات دارد: ناحیاهs  single )  : 8 آلال هااs ،c4s ،b4s ،a4s  ناحیاه ،)m 

( کااه اخیاارا شناسااایی شااده 8i ،4iآلاال هااا:(  i  intermediateو یااک ناحیااه میانااه  (8m ،4m آلاال هااا:

 VacAهر پاروتئین   (Atherton, Peek, Tham, Cover, & Blaser, 1997; Ferreira et al., 2012 است.

در فعالیات   VacAترکیب توالی های این نواحی متفاوت ایجااد شاده اسات. پلای مورفیسام       ی نتیجهدر 

یی کاه  هاا  آنهستند توکسین بیشتری نسبت باه   4mیی که دارای آلل ها سویهتوکسین موثر ومهم است، 
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هستند توکساین   4m/a4sیی که دارای ها آن 4mی با آلل ها سویه. در بین کنند میرا دارند تولید  8mآلل 

ی باا آلال   ها سویه in vivo. در شرایط کنند میهستند تولید  4m/b4sیی که دارای ها آنبیشتری نسبت به 

4m  8ی با آلل ها سویهنسبت بهm  4ی شدید اپی تلیالی هستند هرچناد کاه آلال    ها زخمدر ارتباط باi  در

 A-Bیاک توکساین     Ferreira et al., 2012) .VacA ارتباط بیشتر با خطر گسترش سرطان معده هستند

N  91متشکل از یک دمین انتهای 
p  و یک دمین انتهای )C  02

p  ی یاک لاوپ پلای     ( است که به وسایله

اسات   chlorideضرورتا به عنوان کاناال تهااجمی    in  vivo ،VacAاند. در شرایط شده پپتیدی از هم جدا

دهد و اثرات دیگری غیر از تشاکیل واکوئال را باه ویاژه در سارطان       که میتوکندری را مورد هدف طرار می

هااای اپاای تلیااال معااده   موجااب تحریااک آپوپتااوز در ساالول  VacAباارد. حقیقتااا معااده بااه کااار ماای 

از میتوکنادری باه    C. آپوپتوز به دلیال تحریاک آزادساازی سایتوکروم    (Galmiche et al., 2000 شود می

 ,Cover, Krishna, Israel, & Peek شاود  مای  9باشد که منجر باه فعالیات کاساپاز      می VacA ی وسیله

هاای   مسدود کردن تکثیر سالول  ی وسیلهمنجر به تحریک مهار ایمنی موضعی به  VacA. بنابراین (2003

T  شاود  در محیط داخلی معده مای Gebert, Fischer, Weiss, Hoffmann, & Haas, 2003)  در شارایط .

in vivo ها منجر به انحطااط موکاوس معاده و از سارگیری التهااب      به کارگیری پروتئین خال  در موش

 . فااکتور دیگاری کاه مرباوط باه     (Ghiara et al., 1995; Marchetti et al., 1995 شاود  هاا مای   سالول 

باشد که در ماورد    باشد بنابراین ضروری می  یا فاکتورهای چسبندگی می adhesinsهلیکوباکترپیلوری است 

 به اپی تلیوم معده بحث شود: H. pyloriهای اتصال مکانیسم

1-1-4-3- Adhesins 

وم اش برای اثرات غیر مستقیم بر اپی تلیو توانایی یک گام اساسی در ساکن شدن هلیکوباکترپیلوری

باشاد. ایان     معده، گرایش بافتی انتاابی است که منجر به ایجاد میانکنش اساسی با سطح اپای تلیاال مای   

باه عناوان عوامال چسابندگی     کاه  (   OMPsهای غشای خارجی یا  ها وسیعا از طریق پروتئینمیانکنش

غشاای خاارجی را کاد    هاای  ژن دارد که پروتئین 95شوند. هلیکوباکترپیلوری بیش از  باشند انجام می  می

 شوند:   که به دو گروه تقسیم می کنند می
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Abstract: 

Gastric cancer (GC) is the third common cancer that ends up death in the world. cag 

pathogenicity island (PAI) which contains genes associated with a more aggressive 

phenotype may involve in the pathogenesis of gastrointestinal disease. We aimed to 

examine the associations of cagH, cagL, orf17, and cagG genotypes of H. pylori cag PAI 

with severe gastrointestinal disease. A total of 242 H. pylori strains were genotyped. 

Histopathological examination and classification of subjects were performed. The 

frequencies of the cagH, cagL, cagG, and orf17 genotypes were 40/54 (74.1%), 53/54 

(98.1%), 38/54 (70.4%), and 43/54 (79.6%) in patients with PU, respectively, while in the 

control group (NAG), the frequency was 87/147 (59.6%) for cagH, 121/146 (82.9%) for 

cagL, 109/146 (74.7%) for cagG, and 89/146 (61.0%) for orf17. The results of simple 

logistic regression analysis showed that the cagL and orf17 genotypes were significantly 

associated with an increased risk of PU not GC; the OR (95% CI) was 10.950 (1.446-

82.935), and 2.504 (1.193-5.253), respectively. No significant association was found 

between the cagH and cagG genotypes and the risk of both the PU and the GC in Iran (P > 

0.05). Finally, the multiple logistic regression analysis showed that the cagL genotype was 

independently and significantly associated with the age- and sex-adjusted risk for PU; the 

OR(95% CI) was 9.557 (1.219-17.185). We have concluded that the orf17 and especially 

cagL genotypes of H. pylori cag PAI could be as beneficial factors for the risk prediction 

of PU, but not GC in Iran. 

Keywords: H. pylori, cag PAI, genotype, peptic ulcerations, gastric cancer, Iran. 
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