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  سیده زهرا: نام                                                    بختی :دانشجو انوادگیخ نام

هلیکوبـاکترپیلوري در ارتبـاط بـا     vacAجستجوي جایگاه هاي آللی جدید در لوکـوس بیمـاري زاي    :نامهپایان عنوان

  بیماري هاي گوارشی

  دکتر سعید لطیفی نوید :راهنما استاد 

  دکتر صابر زهري: رمشاو استاد 

   زیست شناسی: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                     : سلولی و مولکولیگرایش

  177 ات:صفح تعداد       8/11/1393  ع:دفا تاریخ                            علوم :دانشکده 

  :چکیده

ارتباط نزدیکی بین . باشد می) PUD(هاي گوارشی  زخم) و GC(  معده سرطانعامل اصلی  هلیکوباکترپیلوري

بعنوان دو عامل  cagAو   vacAاي وجود دارد. روده- اي هاي معده و بیماري هلیکوباکترپیلوريفاکتورهاي اختصاصی 

دخالت  شدید بالینى آمدهاى پی ایجاد هستند که در هلیکوباکترپیلورىزایی  ي بیماري کننده بسیار مهم تعیین

(در مطالعه حاضر معرفی  vacAژن  3ʹمورفیسم جدید در انتهاي  ي پلی ناحیه، شناسایی  کنند. هدف از این مطالعه می

مورف شناخته شده قبلی  با نواحی پلیو مقایسه آن  باشد.) فاقد حذف می c2نامیده شد،  c1/c2شده و تحت عنوان 

 217هاي گوارشی بود. در کل  در ارتباط با بیماري cagA) و نیز ژن vacA-s, -m, -i, and -d(نواحی  vacAژن 

ي  بیمار که داراي عارضه 57بیمار مبتال به سرطان و  46بیمار مبتال به گاستریت، 114از هلیکوباکترپیلوري ي  سویه

ها انجام شد. در این  هاي هیستوپاتولوژي نیز براي نمونه دست آمد و تعیین ژنوتیپ شد. بررسیزخم گوارشی بود، ب

 ،vacA s1 ،0/7% s2 ،4/32% m1 ،6/67% m2، 9/47% i1 %4/85به صورت  vacAهاي  مطالعه، فراوانی کلی ژنوتیپ

8/49% i2، 1/45% d1 ،0/54% d2،  6/28 %c1 ،8/63 c2  9/69و %cagA نشان داد که زهاي آماري بود. آنالی

 P 05/0(داشت  GCداري با بروز  ارتباط معنی هلیکوباکترپیلوري cagA و vacA m1 ،i1 ،d1 ،c1هاي  ژنوتیپ

-vacA s-  ،mهاي  ژنوتیپ نشان دادند. در حالیکه PUداري با  ارتباط معنی cagAو  vacA i1هاي  ژنوتیپ).همچنین >

 ،d-  وc- ر هیچ ارتباط مستقلی با خطPU  .زمانیکه آنالیز رگرسیون چندگانه لجستیک در نشان ندادندGC  بعنوان

پس از کنترل  vacA c1  در مدل نهایی باقی ماند. ژنوتیپ vacA c1ي  ناحیه  متغیر وابسته لحاظ شد، ژنوتیپ

، =00/0Pبود [ 32/38برابر با   ORداشت، GCدار قوي با خطر بروز بیماري  متغیرهاي سن و جنس ارتباط معنی

290/222-602/6 95% confidence interval (CI),تر از  ]. نتایج این مطالعه نشان داد این ارتباط مستقل و قوي

 vacA c1که ژنوتیپ است. ما پیشنهاد کردیم  GCبا بروز خطر  cagAو وضعیت  vacA m1 ،i1 ،d1هاي  ارتباط ژنوتیپ

  .باشد مطرح  در ایران GCقوي بروز ي  گویی کننده تواند بعنوان پیش می بطور بالقوه

  ایرانهاي گوارشی،  ، سرطان معده، زخمvacA ،cagA، هلیکوباکترپیلوري: هاواژه کلید

 

  

 



 أ 
 

  

  فهرست مطالب

  صفحه  شماره و عنوان مطالب

  

   ي تحقیق مقدمه و پیشینهفصل اول: 

  2  ................................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 1

  4  .............................................................. ................................ ................................   يلوریکوباکترپیهل کشف خچهیتار - 1- 1- 1

  5  ..................................... ................................ ................................ ................................   آن يبند طبقه و معده سرطان - 2- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   يلوریکوباکترپیهل - 3- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یمولکول يولوژیب و يولوژیزیف - 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   انتقال و يولوژیدمیاپ مطالعات - 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   يلوریکوباکترپیهل با مرتبط يها يماریب - 6- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................   يلوریکوباکترپیهل ییزا يماریب يها سمیمکان - 7- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................ آز اوره میآنز - 1- 7- 1- 1

  .babA   ................................ ................................ .....................................  Error! Bookmark not defined ژن - 2- 7- 1- 1

  .iceA   ................................ ................................ ................................ .......  Error! Bookmark not defined ژن - 3- 7- 1- 1

  .cagA   ................................ ................................ .....................................  Error! Bookmark not defined ژن - 4- 7- 1- 1

  .vacA   ................................ ................................ ................................ ......  Error! Bookmark not defined ژن - 5- 7- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   ژنوم سطح در يلوریپ  کوباکتریهل تنوع - 8- 1- 1

 Error! Bookmark not  ....... يلوریپ کوباکتریهل ژنوم یسازمانده در ییجابجا و یوارونگ ،یبینوترک جهش، نقش - 9- 1- 1

defined.  

 !Error  .................  يا معده يسازگار با آن ارتباط و یانسان يها زبانیم در يلوریپ کوباکتریهل یکیژنت يریرپذییتغ - 10- 1- 1

Bookmark not defined.  

 !Error  .......   يماریب ي توسعه و يا معده يسازگار با يلوریکوباکترپیهل يزا يماریب يها ژن زتکاملیر نیب ارتباط - 11- 1- 1

Bookmark not defined.  

 ينومایآدنوکارس به مزمن یآتروف تیگاستر از يماریب شرفتیپ و هیاول عفونت خالل در يلوریکوباکترپیهل تکامل - 12- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   معده يادیبن يها سلول بر يها سلول بر آن ریتأث و يا معده

 Error! Bookmark not  .........  زا يماریب يها ژن کسب و یانسان زبانیم با يلوریکوباکترپیهل یتکامل ییهمسو - 13- 1- 1

defined.  

  26  ........................................   معده سرطان بروز با يلوریکوباکترپیهل يها هیسو ییاین منشاء و وعیش زانیم ارتباط - 14- 1- 1

  30  ................................ ................................   سرطان معده با يلوریکوباکترپیهل يزا يماریب يفاکتورها نیب ارتباط - 15- 1- 1



 ب 

 تر مهم معده سرطان بروز با ارتباط در کیکدام يلوریکوباکترپیهل يزا يماریب يفاکتورها ای يا هیسو ياین - 16- 1- 1

  33  ..................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   باشد؟ یم

  vacA   ................................ ................................ ................................ ...............................................  34 یکیژنت تنوع -1-1-17

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................   ینیبال يآمدها یپ با vacA يها پیژنوت ارتباط - 18- 1- 1

  39  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق نهیشیپ - 2- 1

  47  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق افاهد - 3- 1

  

  ها مواد و روشفصل دوم: 

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................ ................................   هاروش و مواد - 2

  50  ........................................................... ................................ ................................ ................................   استفاده مورد مواد - 1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   استفاده مورد ابزار و وسائل - 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................   استفاده مورد يبافرها و ها محلول - 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................ استفاده مورد کشت يها طیمح - 4- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   باکتریایی هايسویه - 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   آن شناسایی و باکتري جداسازي - 1- 5- 2

  55  .................................. ................................ ................................   شده جدا باکتري مولکولی و بیوشیمیایی شناسایی - 2- 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   گرم آمیزي رنگ - 1- 2- 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................ ................................   کاتاالز تست - 2- 2- 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   اکسیداز تست - 3- 2- 5- 2

  56  ......................................................... ................................ ................................ ................................   آزاوره تست - 4- 2- 5- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   باکتري وانتقال کشت هاي محیط - 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   هلیکوباکترپیلوري کشت محیط - 1- 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   مدت بلند) ترانسپورت( انتقال محیط - 2- 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   مدت کوتاه) ترانسپورت( انتقال محیط - 3- 6- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   باکتري ذخیره محیط - 3- 6- 2

  .DNA   ................................ ................................ ................................ .......  Error! Bookmark not defined استخراج - 7- 2

  .DNA   ......  Error! Bookmark not defined استخراج تیک از استفاده با یمنف گرم يباکتر زا DNA استخراج - 1- 7- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   یوپسیب از DNA استخراج - 2- 7- 2

  .DNA ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined غلظت تعیین - 3- 7- 2

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

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   دیجد سمیمورف یپل هیناح ییشناسا - 8- 2

2 -8 -1 - Blast   ................................ ................................ .................................................  Error! Bookmark not defined.  



 ج 

2 -8 -2 - Sequence alignment )62  ................... ................................ ................................ ................................   )ییآرافیرد  

  62  ........................................................... ................................ ................................ ................................   مریپرا یطراح - 3- 8- 2

  .PCR)(   .....................................................  Error! Bookmark not defined مراز پلی يزنجیره واکنش توسط تکثیر - 9- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   شده برده بکار يها PCR انواع - 1- 9- 2

2 -9 -1 -1 -PCR  معمولی   ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined.  

2 -9 -1 -2 - Semi-nested PCR   ................................ ..................................................  Error! Bookmark not defined.  

2 -9 -1 -3 - Multiplex PCR   ................................ ................................ ................................ .............................................  66  

2 -9 -1 -4 - Touchdown PCR   ................................ ................................ ...................  Error! Bookmark not defined.  

2 -9 -1 -5 - Booster PCR   ................................ ...........................................................  Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   آگاروز ژل الکتروفورز - 10- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   توالی تعیین واکنش و ژن سازي کلون - 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................   آگاروز ژل روي از PCR محصول تخلیص - 1- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   یمیآنز هضم واکنش - 2- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................   ونیترانسفورماس واکنش يبرا Ligation مخلوط تهیه - 3- 11- 2

  Competent cells   ................................ ................................ .....................................  73)( مستعد هايسلول تهیه - 4- 11- 2

 M 1/0(  ...........  Error! Bookmark not( دیکلرامیکلس یده  رسوب روش به E. coli يباکتر يمستعدساز - 1- 4- 11- 2

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   ونیترانسفورماس - 5- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................   بینوترک یکلن انتخاب - 6- 11- 2

  76  ........................................................... ................................ ................................   حیصح بینوترک يهایکلن دییتأ - 7- 11- 2

  PCR   ................................ ................................ ................................ ......................................................  76 یکلن - 1- 7- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   پالسمید استخراج - 2- 7- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....  قلیایی لیز روش به کم مقیاس در پالسمید یدست استخراج روش - 1- 2- 7- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   تیک با دیپالزم استخراج - 2- 2- 7- 10- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   بینوترک حامل دییتأ و یمیآنز هضم واکنش - 3- 7- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................ ................................   توالی تعیین - 8- 11- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................... ................................ ................................   هاداده آنالیز - 12- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................   فیشر دقیق آزمون و (χ2) اسکوئر- کاي آزمون - 1- 12- 2

  .Multiple Logistic Regression(  ............  Error! Bookmark not defined( کیلجست چندگانه رگرسیون - 2- 12- 2

  81  ........................................ ................................   هایتوال لیتحل جهت استفاده مورد یکیوانفورماتیب يافزارها نرم - 3- 12- 2

  

   نتایجفصل سوم: 



 د 

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................ ................................   جینتا - 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   ییایباکتر يها هیسو - 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   اخالقی مالحظات - 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   هاسویه از یکلن تک يجداساز -3- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   شده جدا هاي سویه ي مطالعه - 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..........  يهلیکوباکترپیلور شده جدا يها سویه یمولکول و یبیوشیمیای یشناسای - 1- 4- 3

  92  ................... ................................ ................................ ................................ ................................ گرم يزیآم رنگ - 1- 1- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   کاتاالز آزمون - 2- 1- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   اکسیداز آزمون - 3- 1- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................ ................................   آز اوره آزمون - 4- 1- 4- 3

  .DNA   ................................ ................................ ................................ .......  Error! Bookmark not defined استخراج - 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   يباکتر از DNA استخراج - 1- 5- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   معده یوپسیب بافت از DNA استخراج - 2- 5- 3

  .S rDNA   .............................................  Error! Bookmark not defined 16 ژن زیآنال از استفاده با ها نمونه یبررس - 6- 3

vacA ژن مختلف يها آلل تعیین براي) PCR( مرازیپل يا رهیزنج واکنش از استفاده با ها نمونه ژنوتیپ ي مطالعه - 7- 3

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

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................   مریپرا یطراح و دیجد مورف یپل هیناح ییشناسا - 1- 7- 3

  .PCR(  ...  Error! Bookmark not defined( مرازیپل يا رهیزنج واکنش از استفاده با دیجد يها ژنوتیپ ي مطالعه - 2- 7- 3

  nd2   ...........................................................  97 و st1، st2، nd1 دیجد يها آلل يمرهایپرا اتصال يدما زیمایاپت - 1- 2- 7- 3

 PCR(...  Error! Bookmark not( مرازیپل يا رهیزنج واکنش از استفاده با nd2 و nd1 دیجد يها آلل یبررس.- 2- 2- 7- 3

defined.  

  99  .................... ................................ ................................   مریپرا یطراح و vacA ژن 3ʹ يانتها هیناح مجدد یبررس - 3- 7- 3

)PCR( مرازیپل يا رهیزنج واکنش از استفاده با vacA (c1, c2) ژن 3ʹ يانتها هیناح يها سمیمورف یپل یبررس - 4- 7- 3

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................................  101  

 يا رهیزنج واکنش از استفاده با cagA تیوضع و يلوریکوباکترپیهل vacA ژن مختلف يها ژنوتیپ ي مطالعه - 5- 7- 3

  .PCR(   ................................ ................................ .....................................................  Error! Bookmark not defined( مرازیپل

  106  .............................................................   یوپسیب يها نمونه يبرا) PCR( مرازیپل يا رهیزنج واکنش سازي بهینه - 6- 7- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................   توالی تعیین واکنش و ژن سازي کلون ها، نمونه صیتخل - 8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   آگاروز ژل يرو از ها نمونه صیتخل - 1- 8- 3

  .SmaI  .................  Error! Bookmark not defined محدودگر میآنز با pTZ19R  وکتور یمیآنز هضم واکنش - 2- 8- 3

  .Ligation   ................................ .....................................................  Error! Bookmark not defined محلول هیته - 3- 8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   نویترانسفورماس و مستعد سلول هیته - 4- 8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   حیصح بینوترک يها یکلن دییتأ - 5- 8- 3



 ه 

  .PCR   ................................ ................................ ...................................  Error! Bookmark not defined یکلن - 1- 5- 8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   دیپالزم استخراج - 2- 5- 8- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ................................   یابی یتوال جینتا - 9- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   ها داده يآمار زیآنال - 10- 3

  116  ........................................... ................................ ................................   مطالعه در کننده شرکت افراد مشخصات - 1- 10- 3

 Error! Bookmark  ..  یگوارش يها زخم و معده سرطان خطر بروز در جنس و سن ریتأث یبررس از حاصل جینتا - 2- 10- 3

not defined.  

 Error! Bookmark not  ......   يلوریکوباکترپیهل ي ها هیسو در cagA ژن تیوضع و vacA يها پیژنوت یفراوان - 3- 10- 3

defined.  

 !Error  .  رانیا در معده سرطان  يماریب بروز خطر با cagA ژن تیوضع و vacA يها پیژنوت یفراوان نیب ارتباط - 4- 10- 3

Bookmark not defined.  

 !Error  رانیا در یگوارش  زخم  يماریب بروز خطر با cagA ژن تیوضع و vacA يها پیژنوت یفراوان نیب ارتباط - 5- 10- 3

Bookmark not defined.  

 !Error  یگوارش زخم و معده سرطان يها يماریب خطر بروز در زمان هم صورت به ها ژنوتیپ حضور ریتأث یبررس - 6- 10- 3

Bookmark not defined.  

  

   گیري بحث و نتیجهفصل چهارم: 

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................ ................................   بحث - 1- 4

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ................................   ي گیر نتیجه - 2- 4

  150  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   پیشنهادها - 3- 4

  

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ ................................   مآخذ و منابع فهرست

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................ ................................   ضمائم و ها پیوست

  

  

  

  

  

  

  

  



 و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

  صفحه  شماره و عنوان جدول

  فصل اول

  .Error! Bookmark not defined  ...............  يلوریپ کوباکتریهل درVariable CDSs  يها عملکرد از یفهرست: 1- 1 جدول

  فصل دوم

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   شده استفاده مواد ستیل: 1- 2 جدول

  51  ........................................... ................................ ................................ ................................   رفته کار به يها تیک: 2- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   شده برده کار به يها دستگاه: 3- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   شده استفاده يبافرها و ها محلول: 4- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   کشت يها طیمح: 5- 2 جدول

 Error! Bookmark not  ................پیلوريهلیکوباکتر 16S rDNA قطعه تکثیر براي شده استفاده پرایمرهاي: 6- 2 جدول

defined.  

  .PCR   ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined براي شده استفاده پرایمرهاي: 7- 2جدول

  .PCR master mix   ................................ ......................................................  Error! Bookmark not defined: 8- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   ویال هر براي PCR واکنش مخلوط: 9- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ........  ژل در آگاروز درصد اساس بر خطی هاي مولکول جداسازي يدامنه: 10- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   آنزیمی هضم براي الزم مواد: 11- 2جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   بینوترک دیپالزم آنزیمی هضم براي الزم مواد: 12- 2جدول



 ز 

  فصل سوم

 !Error  ...............  ایران در مختلف قومیتی و جغرافیایی منابع از جداشده هلیکوباکترپیلوري هايسویه مشخصات: 1- 3 جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   مطالعه نیا در هکنند شرکت مارانیب مشخصات: 2- 3 جدول

 Error! Bookmark not  .....  يلوریکوباکترپیهل ي ها هیسو در cagA ژن تیوضع و vacA يها پیژنوت یفراوان: 3- 3 جدول

defined.  

 !Error  رانیا در معده سرطان  يماریب بروز خطر با cagA ژن تیوضع و vacA يها پیژنوت یوانفرا نیب ارتباط: 4- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ..............  براي خطر سرطان معده کیلجست چندگانه ونیرگرس زیآنال به مربوط جدول: 5- 3 جدول

defined.  

 !Error  رانیا در یگوارش  زخم  يماریب بروز خطر با cagA ژن تیوضع و vacA يها پیژنوت یفراوان نیب ارتباط: 6- 3 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  ......   هاي گوارشی راي خطر زخمب کیلجست چندگانه ونیرگرس زیآنال به مربوط جدول: 7- 3 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................   زمان هم صورت به هاژنوتیپ حضور مختلف يهاحالت یفراوان: 8- 3جدول

  فصل چهارم

 مطالعات در رانیا از شده جدا يلوریکوباکترپیهل يها هیسو cagA ژن و vacA  يها لآل(%)  یفراوان: 1- 4 جدول

  134مختلف

 Error! Bookmark not  ...........  مختلف يکشورها در یگوارش يها يماریب با آن ارتباط و cagA وعیش درصد :2- 4جدول

defined.  

  

  



 ح 

  هافهرست شکل

  صفحه  ان شکلشماره و عنو

  فصل اول

  3  .............................................. ................................ ................................   يلوریپ کوباکتریهل عفونت یعیطب شرفتیپ: 1- 1 شکل

 خالل در ییتومورزا شروع در يورلیکوباکترپیهل نقش خصوص در همکاران و سیاناکیج شاتیآزما جینتا. 2- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................  يا معده ينومایآدنوکارس به مزمن یآتروف تیگاستر از يماریب شرفتیپ

 مختلف يها رهقا به خود یانسان يها زبانیم همراه به) پاتوژن ریغ( يلوریکوباکترپیهل ياجداد تیجمع مهاجرت. 3- 1 شکل.

  25  .............................................   زا يماریب يها ژن کسب و) اروپا به واناتیح کردن یاهل و يکشاورز یمعرف(ینوسنگ عصر در

يمرکز ژن 7 یتوال از استفاده با یجهان يلوریکوباکترپیهل هیسو 68(Neighbor- joining)  یکیلوژنتیف زیآنال: 4- 1شکل

   ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................................  29  

هاي مختلف  ماتیک از محل قرارگیري آلل: شکل ش5- 1شکل

vacA.....................................................................................36 

  فصل دوم

  .DNA   ..............................................  Error! Bookmark not defined يهارشته يرو بر بروماید ومیدیات ریتاث: 1- 2 شکل

  .pTZ19R   ................................ ....................................  Error! Bookmark not defined وکتور کیشمات شکل: 2- 2 شکل

  فصل سوم

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   روزه 7 کشت ،يهلیکوباکترپیلور يها یکلن 1:- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   يلوریکوباکترپیهل از گرم يزیآم رنگ: 2- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   هلیکوباکترپیلوري مثبت کاتاالز آزمون: 3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   رپیلوريهلیکوباکت مثبت اکسیداز آزمون: 4- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   آز اوره آزمون: 5- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   مختلف يها سویه از شده استخراج DNA الکتروفورز: 6- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................   یوپسیب يها نمونه از شده استخراج DNA الکتروفورز: 7- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...  نشانگر با همراه S rDNA 16 ژن PCRمحصوالت به مربوط الکتروفورز: 8- 3 شکل

 nd2 و st1، st2، nd1 دیجد يها آلل يمرهایپرا اتصال يدما زیمایاپت PCRمحصوالت به مربوط الکتروفورز: 9- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................ ................................ نشانگر با همراه

  99  ....... ................................   نشانگر با همراه nd2 و nd1 دیجد يها آلل PCRمحصوالت به مربوط الکتروفورز: 10- 3 شکل

  .vacA  ..............  Error! Bookmark not defined ژن 3ʹ يانتها هیناح ییآرا فیرد و یبررس از حاصل جینتا: 11- 3 شکل

 c2   .......  Error! Bookmark not و c1 يها آلل تکثیر از حاصل bp700 -600  طول به شده تکثیر قطعات: 12- 3 شکل

defined.  

  .s1   ..................................................  Error! Bookmark not defined آلل تکثیر از حاصل bp190  ي قطعه: 13- 3 شکل



 ط 

  .s2   .................................................  Error! Bookmark not defined  آلل تکثیر از حاصل bp199  ي قطعه: 14- 3 شکل

  .m2  ...............  Error! Bookmark not defined و m1  هاي آلل تکثیر از حاصل 645 و bp570  ي قطعه: 15- 3 شکل

  .i1   ................................ ...................  Error! Bookmark not defined آلل تکثیر از حاصل bp 426 ي قطعه: 16- 3 شکل

  .i2   ................................ ...................  Error! Bookmark not defined آلل تکثیر از حاصل bp432  ي قطعه: 17- 3 شکل

 !Muliplex PCR  ....  Error از استفاده با d2 و d1 هاي آلل تکثیر از حاصل 298 و bp379 -367 ي قطعه: 18- 3 شکل

Bookmark not defined.  

  .cagA   ...........................................  Error! Bookmark not defined ژن ریتکث از حاصل 591- 856 قطعه: 19- 3 شکل

 Error! Bookmark  هاي بیوپسی براي نمونه مرازیپل يا رهیزنج واکنش سازي بهینه الکتروفورز از حاصل جینتا: 20- 3 شکل

not defined.  

  .PCR   .....................................................  Error! Bookmark not defined محصول به مربوط الکتروفورز ژل: 21- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................  صیتخل جهت PCR محصول به مربوط الکتروفورز ژل: 22- 3  شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  صیتخل از پس PCR محصول به مربوط الکتروفورز ژل: 23- 3 شکل

  SmaI   ................................ ...........................................  109 میآنز توسط یمیآنز هضم به مربوط الکتروفورز ژل: 24- 3 شکل

 در کرده رشد DH5α يها یکلن: B ریتصو در و نیلیس یآمپ يحاو طیمح در نکرده رشد A :DH5α ریتصو: 25- 3 شکل

  110  ........................................ ................................ ................................ ................................   نیلیس یآمپ بدون LB agar طیمح

  .B(  ...........................  Error! Bookmark not defined( c2 و )c1 )A هاي آلل سازي کلون به مربوط ریتصو: 26- 3 شکل

  .PCR   ................................ .................................  Error! Bookmark not defined یکلن از حاصل الکتروفورز: 27- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  بینوترک ریغ یآب و بینوترک دیسف يها یکلن از دیپالزم استخراج: 28- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................  بینوترک دیپالزم دییتأ جهت PCR از حاصل الکتروفورز: 29- 3 شکل

  فصل چهارم

  .MFSR   ................................ .........................................  Error! Bookmark not defined و سن ارتباط یمنحن: 1- 4 شکل

  



 ي 

   فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

GC Gastric cancer 
PUD Peptic ulcer disease 
NUD  Non-ulcer dyspeptic 
NAG  Non-atrophic gastritis 
vacA  Vacuolating cytotoxin gene A  
cagA  Cytotoxin-associated gene A  
babA Blood group antigen-binding adhesion 
TAE Tris- Acetic acid- EDTA 

EDTA Ethylendiamine Tetra Acetic Acid 
EPIYA Glutamin acid- Prolin- Isoleucine- Tyrosine- Alanin 

bp Base pair 



 أ 
 

  

 

  

  فصل اول:

  ي تحقیق ینهمقدمه و پیش

  

  

  

  

 



2 
 

 مقدمه - 1- 1

یابد،  تلیوم معده استقرار می که بطور انتخابی در اپی است زا يیک باکتري بیمار هلیکوباکترپیلوري

تاژك قطبی است که براي حرکت  5تا  3آز، کاتاالز و اکسیداز مثبت است و داراي  این باکتري اوره

ها  ي انسان و پریمات این باکتري اختصاص به معده عفونت با .)Parkin et al., 2005( کند استفاده می

ها و  دارد و هیچ منبع طبیعی دیگري براي این باکتري مشخص نشده است. انتقال این باکتري بین انسان

دهد. برخی مطالعات نشان داده که کسب عفونت  ها و در دوران کودکی روي می اکثراً در درون خانواده

هاي متمادي  افتد و بزرگساالن ممکن است براي دهه دوران کودکی اتفاق می در اوایل پیلوري هلیکوباکتر

به  هلیکوباکترپیلوريمدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه . )Cullen et al., 1993b(ناقل همان سویه باشند 

 است مطالعات ژنتیکی نشان دادهبرخی  بطوریکهها هزار سال است که با انسان همزیستی داشته  مدت ده

  .)Linz et al., 2007(سال با انسان همزیست بوده است  58000حداقل به مدت  هلیکوباکترپیلوري هک

 در کشورهاي در که طوري است، به گسترده جهان سطح در باکتري این با عفونتگزارش شده که 

 Atherton( رسد درصد می 40هاي توسعه یافته به کمتر از  و در کشور درصد 80 از بیش به توسعه حال

et al., 2001(، دیده ها جمعیت این درصد 20تا  10 در تنها هلیکوباکترپیلوري با مرتبط هاي بیماري اما 

 را خاصی عالئم پیلوري هلیکوباکتر باآلوده افراد  بیشتر و )Ashour et al., 2002; Karlin, 2001( شود می

 عامل دو به مربوط را زایی بیماري در اوتفت این ،محققان ).Peek & Blaser, 2002( دنده نمی نشان

  افراد، مصرف ایمونولوژیک و ژنتیکی خصوصیات شامل و است میزبان وابسته به که ) عواملی1 .دانند می
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 ,Blaser & Atherton( است باکتري وابسته به که عواملی )2و  نامند می بیماري به ابتال خطر را آن است که غیره و استروئیدي غیر التهابی ضد داروهاي و سیگار

2004(.   

داشته  3و دوازدهه 2، زخم معده 1نقش اساسی در ایجاد التهاب معده پیلوري هلیکوباکترمطالعات متعدد اپیدمیولوژي، کلینیکی و آزمایشگاهی نشان داده که 

در نهایت به  ،4اي همراه با متاپالزي روده هاب آتروفیکمخاط معده از التهاب حاد / مزمن به التباشد.  می ان معدهکننده در تکوین سرط و یکی از عوامل تعیین

شود،  مخاط معده که در نهایت به سرطان منجر می مراحل تغییرات آبشاري 1- 1در شکل  .)Konturek et al., 2006b(  شود و سرطان معده منجر می 5دیسپالزي

  نشان داده شده است. 

. عفونت پیلوري پیشرفت طبیعی عفونت هلیکوباکتر: 1-1شکل 

معموالً در دوران کودکی اتفاق افتاده و موجب التهاب معده 

شود. در بیشتر بیماران التهاب  با عالئم بالینی مشخص می حاد

معده حاد به التهاب معده فعال مزمن تبدیل شده و براي 

  .ماند هاي متمادي باقی می دهه

                                                
1- Gastritis 
2- Peptic ulcer 
3- Duodenal ulcer 
4- Intestinal metaplasia 
5- Displasia 
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هم  Mongolian gerbilشود. آزمایشات روي  به شدت موجب کاهش شیوع سرطان معده می هلیکوباکترپیلوريکنی  نگر نشان داده که ریشه مطالعات آینده

کنی آن در افراد در معرض خطر باالي شیوع  یکی از عوامل اصلی در ایجاد سرطان معده بوده و ریشه هلیکوباکترپیلوري کند. از این رو این مطلب را تایید می

  . )Konturek et al., 2006a(شود  سرطان معده توصیه می

هاي ژنومی دو سویه از این  هاي مرتبط با آن بخاطر مشخص شدن توالی و بیماري پیلوري هلیکوباکتري  هاي علمی در زمینه سال پیش، پژوهش 10از حدود 

ي محتواي ژنی  اي مطالعهبشدت رشد کرده است. این تحول عظیم ژنومی زمینه را بر )Alm et al., 1999( J 99و  )Tomb et al., 1997( 26695باکتري 

هاي  هاي منفرد و بیان عمومی ژن یک سویه در شرایط مختلف فراهم آورد. در سال تکامل در درون میزبان هاي منفرد، عدم پایداري ژنتیکی سراسري و ریز سویه

هاي احتمالی درگیر در کلونیزه شدن باکتري،  و مکانیسمهاي ژنومی منجر به درك بهتر از تکامل باکتریایی و سازگاري میزبانی شده است  اخیر استفاده از روش

هاي جدیدي را در مورد  هاي ترانسکریپتومی نیز اطالعات یا نظریه هاي تنظیمی مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه اي ، تنوع ژنتیکی و مسیر انتقال بین گونه

  باشد، فراهم کرده است. زایی آن ضروري می که براي بیماري پیلوري  هلیکوباکتراي  هاي سازگاري معده مکانیسم

  هلیکوباکترپیلوريتاریخچه کشف  - 1- 1- 1

ي  هاي مربوط به مجراي روده بیماري بطوریکهگردد.  ي انسان و پستانداران به قرن نوزدهم بر می هاي مارپیچی در معده ها در مورد وجود باکتري گزارش

در سال  Bizzozeroدر معده توسط  هلیکوباکتر. اولین بار حضور )Marshall & Warren, 1984(بل درمان بود غیر قا هلیکوباکترپیلوريفوقانی تا قبل از کشف 

و یا  Helicobacter canis ،Helicobacter felisهاي ساکن در معده را معرفی کرد که اکنون با عناوین  گزارش شد این فرد حضور اسپیروکت 1893

Helicobacter helimanni شوند  ي میبند طبقه)Bizzozero, 1893( 1954. اما در سال ،Palmer  حضور  ،نمونه بیوپسی معده 1000با بررسی بیش از
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 Warrenهاي  توسط دو محقق استرالیالی به نام 1979با این وجود این باکتري دوباره در سال  .)Palmer, 1954(ي انسان رد کرد  ها را در معده میکروارگانیسم

Robbin  وBarry J.Marshall  کشف شد)Marshall et al., 1985( .ي انسان هاي موکوس معده ها را از نمونه ها این ارگانیسم آن ) و اولین 1981ها جدا کردند (

کتري است نه ها بیشتر به دلیل آلودگی با این با ها و التهاب کسانی بودند که در آزمایشگاه این باکتري را کشت دادند و گزارش کردند که علت ایجاد زخم

کشت داده  Marshall. زمانیکه باکتري مارپیچی شکل توسط )Marshall & Warren, 1984(دار که در مقاالت قبلی گزارش شده بود  استرس یا غذاهاي ادویه

و بررسی مورفولوژي  16S rDNAلی تغییر نام داده شد. بعد از تعیین توا C.pyloriبندي شد که اندکی بعد به  طبقه Campilobacter pyloridisشد با عنوان 

 Helicobacterتعلق ندارد و به جنس جدیدي به نام  Campilobacterمشخص شد که این باکتري به جنس  1989تاژك و محتواي ترکیب اسید چرب در سال 

  .)Goodwin et al., 1989(انتقال یافت 

شوند، از اینرو کشف هلیکوباکتر منجربه تحول بزرگ در  مواجه می هلیکوباکترپیلوريط با هاي مرتب به دلیل اینکه اکثر افراد در طول زندگی خود با بیماري

ها زمینه را براي درمان  شدند. کشف آن 2005ي نوبل در پزشکی و فیزیولوژي در سال  موفق به دریافت جایزه  Robbinو Marshallگاستروانترولوژي گردید و 

هاي منجربه التهاب معده، زخم معده، لنفوم و سرطان معده  ی فراهم کرد و منجربه نگرش جدید در مورد مکانیسمهاي معده توسط درمان ضد میکروب بیماري

  .)Suerbaum & Michetti, 2002(گردید 

  بندي آن سرطان معده و طبقه - 2- 1- 1
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میر  و جهان بوده و به عنوان دومین عامل مرگدهد) سرطان رایج در سراسر  صد از کل سرطان در جهان را تشکیل می در 5/5سرطان معده، چهارمین (

ها در اثر  نفر از آن 700,000شوند و نزدیک به  ساالنه تقریباً یک میلیون نفر در جهان به سرطان معده مبتال می بطوریکهباشد  مرتبط با سرطان می

  .)Parkin et al., 2005(دهند  آدنوکارسینوماي معده جان خود را از دست می

شود) تقسیم  شناخته می non cardia(که همچنین تحت عنوان  distalشود) و  نیز نامیده می cardia(که  proximalه از نظر آناتومی به دو نوع سرطان معد 

  چنین ارتباطی را ندارد.  proximalمرتبط است در حالیکه نوع  وريلهلیکوباکترپیمعموالً با عفونت  distalشود که نوع  بندي می

هاي نئوپالزي است که بطور  سرطان معده از نوع منتشره که شامل سلول توپاتولوژي دو نوع متفاوت از کارسینوم معده را شناسایی کرده،مطالعات هیس

 گیرد اء میي ارثی داشته و بیشتر از مخاط طبیعی معده منش این نوع از سرطان جنبه دهند. هاي گرانولی تشکیل نمی یابند و ساختار انتشار می (منفرد) اختصاصی

)Parkin et al., 2005(. شناسایی شد  1975اي که اولین بار در سال  آدنوکارسینوم از نوع روده)Correa, 1992( .از است ممکن معده مخاط آبشاري تغییرات 

 ازنوع . سرطان)Suerbaum & Michetti, 2002(شود  معده منجر دیسپالزي و سرطان به نهایت در اي و روده متاپالزي معده و آتروفی مزمن به  /التهاب حاد

این شکل از . )Lauren, 1965( شود می دیده (دیستال) معده انتهایی بخش در و دهد می رخ اي روده متاپالزي مزمن (آتروفیک) و گاستریت دنبال به اي روده

 & Correa( افتد سال اتفاق می 7/47سال و در زنان با میانگین سنی  4/50رایج است و در مردان با میانگین سنی ، سرطان معده در مردان دو برابر بیشتر از زنان

Houghton, 2007; Hatakeyama, 2004(.  

شود در حالیکه، سرطان از نوع  اي غالباً در مناطق جغرافیایی با بروز باالي سرطان معده یافت می تحقیقات نشان داده است که سرطان معده از نوع روده

  اي در نواحی با بروز  متاپالزي رودهشیوع  ،(Robert)طبق نظر روبرت  .)Fox & Wang, 2007(شود  نواخت در سراسر جهان یافت میمنتشره بیشتر بصورت یک
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