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هلیکوباکتر پیلوري یک باکتري بیماریزا است که موجب بیماري گاستریت هاي مختلف، از جمله : چکیده

در مراحل اولیه عفونت، پیوستن هلیکوباکتر پیلوري به  .شود تریت خفیف تا شدید و زخم معده میگاس

هدف از این  .ویژه منجر به ترشح کموکاینها و سیتوکین ها می شود  سلولهاي اپیتلیال در محل هاي

 AGS تحقیق، بررسی تأثیر کشت توام هلیکو باکتر پیلوري و  مشتقات آن بر قابلیت زنده مانی سلول هاي

مشخص شد که سویه ي  Vacو  Cagبراي ژن هاي  PCRباشد. با انجام آنها می و آپوپتوز و تکثیر

) مثبت می باشد. و سویه ي Vac )D2,C2,i1و الل هاي ژن  Cagاز نظر ژن  هلیکوباکترپیلوري 

اشریشیاکلی به عنوان کنترل استفاده شد.به منظور آماده سازي کشت توام، تراکم جمعیت باکتري توسط 

زنده مانی و  .استانداردهاي مک فارلند تنظیم شد  و غلظت پروتئین توسط روش برادفورد تعیین گردید

و رنگ آمیزي آکردین اورنج /اتیدیوم بروماید بررسی شد. در  MTTسلول ها به ترتیب با تست آپاپتوز 

، نه تنها باعث مرگ سلول مقایسه با تست کنترل، هم کشی هلیکوباکتر پیلوري و استخراج پروتئین کل 

، تصاویر ها نشد، بلکه موجب افزایش مالیم درمیزان  زنده مانی سلول ها شد. بر خالف تست هاي اصلی

در  آزمون  LPS با این حال، عصاره ي .فلورسنت نشانگر مرگ سلولی وسیع  در آزمایش هاي کنترلی بود

ها فزایش مرگ سلولی نکروتیک در سلول هاي اصلی  و کنترل ها منجر به کاهش میزان زنده مانی و ا

  شد.
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Helicobacter pylori HP 

Lipopolysaccharide LPS  

3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide 

MTT 

Phosphate buffer saline PBS 
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  مقدمه- 1- 1

هاي مارپیچی در معده انسان و پستانداران به قرن دوزدهم ها در مورد وجود باکتريگزارش

هاي کوچک و خمیده شکل شد بدین ترتیب مارشال موفق به کشت باسیل 1982در سال  .گرددیمبر

هلیکو باکترپیلوري   .)Mammano, Belluco et al. 2006( شناسایی و بررسی باکتري امکان پذیر گردید

شود. ورم ي انسان است و کلونیزه شدن آن باعث پاسخ التهابی و مدام میي غالب میکروبیوم معدهگونه

شود ؛ با این حال تنها ترین عامل خطر براي سرطان معده محسوب میباکتر قويمعده ناشی از هلیکو

شوند. هدف پزشکان و محققان زیست شناسی یافتن بخش کوچکی از افراد دچار حالت بد خیمی می

  . )Polk and Peek 2010( باشدهایی براي پیشگیري از آلودگی هلیکوباکتر در جوامع انسانی میروش

هر ساله حدود  .میر ناشی از سرطان در جهان است سرطان معده دومین علت اصلی مرگ و

درصد  15ساله در ایاالت متحده کمتر از  5شوند. و نرخ هاي بقاء نفر تسلیم این سرطان می 700000

مختلف پاتوفیزیولوژیک هاي ي متمایز از لحاظ بافت شناسی سرطان معده، هر یک با ویژگیاست. دو گونه

هاي گذارد و شامل سلولشرح داده شده اند.سرطان معده نوع منتشر معموال بر افراد جوان تاثیر می

دهند. شایع ترین نفوذ کننده بصورت انفرادي است که ساختارهاي غده فرم را تشکیل نمی 1نئوپالستیک

احل بافت شناسی که توسط انتقال از اي، از طریق یک سري ازمرشکل سرطان معده، سرطان نوع روده

شود، که پس از آن به گاستریت آتروفیک و متاپالزي مزمن سطحی آغاز می 2مخاط نرمال تا گاستریت

ي میکروبی است شود . هلیکوباکترپیلوري یک گونهو سرطان منجر می 3اي و در نهایت به دیسپالزيروده

اسر جهان رترین عفونت باکتریایی در سد و آن شایعشوکه به طور خاص در اپیتلیوم معده مستقر می

معمول براي چند دهه  باشد که به طوردچار ورم معده می دي که به این ارگانیسم آلوده استهر فر .است

  .)Polk and Peek 2010( ادامه دارد

هایی است که در معده ترین عامل خطر شناخته شده براي سرطانعفونت هلیکوباکتر پیلوري قوي

دهد که خطر ابتال به سرطان معده توسط هلیکوباکترپیلوري حدود آیند، و مطالعات نشان میبه وجود می

                                                
1-Neoplastic 
2-Gastritte  
3 -Displaza 
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اي را ره و رودهدرصد است. اگر چه هلیکوباکترپیلوري به طور قابل توجهی خطر ابتال به دو نوع منتش 75

دهد هاي نوع منتشرمورد نیاز نیست و نشان میي سرطانبراي توسعه دهد اما التهاب مزمنافزایش می

کنی هلیکوباکتر به ها متفاوت است. ریشههاي تاثیر هلیکوباکتر پیلوري براي القاء انواع سرطانکه مکانسیم

کند که و این عقیده را تقویت میدهد، ده کاهش میجهی خطر ابتال به سرطان را در افراد آلووطور قابل ت

ین حال، تنها بخش کوچکی ادهد.با ي بروز سرطان معده را تحت تاثیر قرار میاین ارگانسیم مراحل اولیه

هاي اند. بررسی مکانسیماز افراد آلوده تاکنون نئوپالزي را توسعه و خطر ابتال به سرطان را نشان داده

به هرحال . )Polk and Peek 2010( از اهمیت باالیی برخوردار است کترپیلوريوژیکی هلیکوبابیول

 اي فوقانی اغلب قبل از کشف هلیکوباکتر پیلوري غیر قابل درمان بود.دههاي مربوط به مجراي روبیماري

ها ، فراهم نبود تا اینکه در این سال 1982هاي معده تا قبل از سال اثبات علمی خاستگاه عفونی بیماري

هاي بیوپسی معده جدا کرده و ارتباط بین هلیکوباکترپیلوري را از نمونه 5مارشالو باري 4وارنروبین

اي را با عفونت و التهاب موکوسی را به اثبات رسانند. به دنبال آن این دانشمندان تحقیقات گسترده

به  د.معده) توسط هلیکوباکترپیلوري شآزمایش بر روي خود انجام دادند که منجربه التهاب معده (عفونت 

هاي مرتبط با هلیکوباکترپیلوري مواجه هستند، دگی خود با بیماريخاطر اینکه اکثر افراد در خالل زن

هاي گوارشی گردید. بنابراین کشف هلیکوباکترپیلوري منجر به تحول بزرگی در تشخیص و درمان بیماري

 (Marshall and Warren شدند 2005نوبل در پزشکی در سال ي این دو دانشمند موفق به دریافت جایزه

1984(.  

  

  

  

  

  

                                                
4-Robinworn  
5 -Paremarchal 
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  هلیکوباکتر پیلوري اهاي مرتبط ببیماري -2- 1

مطالعات متعدي نشان داده که هلیکوباکترپیلوري نقش اساسی درایجاد التهاب معده ، زخم معده و 

باشد . تغییرات آبشاري مخاط معده از التهاب دوازدهه داشته و یکی از عوامل دخیل در سرطان معده می

شود. ، درنهایت به دیسپالزي و سرطان معده منجر میايروده 7پالزيمتا اهمراه ب 6حاد به التهاب آتروفیک

برخی فاکتورهاي رشد  ی التهاب معده که با افزایش بیانهلیکوباکترپیلوري یکی از عوامل اصل

شود.بیان باالي همراه می bcl-2و  survivinهاي ضد آپاپتوزي شامل و پروتئین Cox2مانندگاسترین و 

، مهار آپاپتوز و در روفیک جهش یافته، ازیاد آنژیوژنزهاي آتر به افزایش تکثیر سلولها منجاین پروتئین

کنی باکتري به شدت مطالعات نشان داده که ریشهشود. نهایت منجر به تشکیل تومورهاي معده می

شود. از این رو هلیکوباکترپیلوري یکی از عوامل اصلی در ایجاد موجب کاهش شیوع سرطان معده می

ع سرطان معده را کاهش کنی آن در افرادي که درمعرض خطر باال هستند شیوطان معده بوده و ریشهسر

  .)Konturek, Konturek et al. 2006( می دهد

، تولید مقدار فراوان آنزیم اوره آز است. مشخص شده است که ريهاي مهم هلیکوباکترپیلویکی از ویژگی

شدن باکتري در موکوس معده  8تواند در کلونیزهاوره آز یک عامل ویروالنس مهم در باکتري است که می

و صدمه و ایجاد ضخم معده، نقش داشته باشد. اوره آز باکتري توانایی تولید آمونیاك را دارد که باعث 

  .)Konturek, Konturek et al. 2006( شودهاي مخاطی معده میتر باکتري به سلولچسبندگی بیش

  مورفولوژي باکتري:- 2-1- 1

  هاي باکتري عبارت است از :برخی از ویژگی

 باسیلی و گرم منفی  

 ي سلولی صافدیوراه  

 نداشتن برآمدگی انتهایی  

                                                
6 -Artofique 
7 -Metaphlase 
8 -colones 
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) Roughباکتري در معده به شکل مارپیچی و اسپیرال فرم است گرم منفی و داراي دیواراي خشن (

 ( باشدها چهار تا شش عدد میباشد. معموال تعداد تاژههاي مهم باکتري تاژهاي غالف دار آن میاز ویژگی

Konturek, Konturek et al. 2006(.  

  متابولیسم:- 2-2- 1

هاست نشان مطالعات انجام شده وجود مسیر تخمیري و احیاء فومارات را که ویژگی بی هوازي

شود که باشد که با توجه به آن پیشنهات میهاي مسیر آنتردودورف میدهد. باکتري داراي آنزیممی

باشد که در طول تاریخ همراه با انسان تکامل یافته  م قدیمیممکن است این باکتري یک میکروارگانیس

لپره  9ریومتمتیکوباک ندهاي درون سلولی ماناست وجود مسیرهاي سنتز پورین و نوکلئوتیدها، یادآور انگل

باکتري داراي سیکل اوره است که  است.اما هنوز مدارکی دال بر درون سلولی بودن آن یافت نشده است.

دهد که هلیکوباکتر پیلوري یک صفات نشان می نتمام ای هاي یوکاریوتی است .انگل هاياز ویژگی

نسبت به یک زیستگاه خاص در طی تکامل سازش پیدا کرده و انواعی از  هارگانیسم غیرعادي است ک

زاي معمول است  این فعالیت هاي متابولیکی را کسب کرده است که متفاوت از باکتري هاي بیماري

 (Kumar مراه با انسان تکامل یافته استباشد که در طول تاریخ هیک میکروارگانیسیم قدیمی میباکتري 

Verma et al. 2011(.  

  مکانسیم زندگی باکتري:- 2-3- 1

 .ترین خاصیت این باکتري براي نفوذ به داخل موکوس معده استقدرت حرکت هلیکوباکتر از مهم

آنزیم  کند.اجازه نفوذ و حرکت در موکوس معده را فراهم میها و فرم منحنی شکل به این باکتري تاژه

باکتري در مجاورت سلول  هدهد هنگامی کاوره آز به باکتري توانایی تحمل شرایط اسیدي معده را می

 ,Fan( یسم باکتري هم تاثیر داردلر متابوبنماید که احتماال ساکن شد، شروع به سنتز اوره آز می

Gunasena et al. 2000, Chan, Chung et al. 2001(. هاي زیرین تواند در الیهاین باسیل گرم منفی می

و به علت توانایی باال در ایجاد  )Sokolova, Bozko et al. 2008( دهي انسان کلونیزه شمخاطی معده

                                                
9 -Methicobacterium 
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 Ebert, Niemeyer et al. 2006 Kraft, Stack  ( تطابق با محیط براي مدت طوالنی در معده زنده بماند

2006 et al.( . 10لهلیکوباکتر پیلوري چندین فاکتوربیماریزایی از قبیل اوره آز، فالژ ،paA  ، CagA ،

VacA  ،BabA  ،SabA  ،AlpA/AlpB  ،IceA  ،DupA  ،LPS  ،OipA را دارد ، )Dubreuil, Del 

Giudice et al. 2002, Ebert, Niemeyer et al. 2006( هاي پذیرنده ي یک سري مولکولکه به واسطه

ها شود و با سایر فاکتورهاي معده متصل میهاي اپیتالل سلولهاي سلول، به گیرندهموجود در سطح خود

  .)Abadi, Taghvaei et al. 2013(کنند ال میزایی خود را اعمبیماري

هایی از قبیل زخم دوازدهه، زخم معده، سرطان معده و لنفوماي تواند بیماريهلیکو باکتر پیلوري می

 .)Kumar, Kumar et al. 2008( ) به وجود آوردMALTبافت لنفوئیدي همراه مخاط معده(

. چنانچه تک از اهمیت به سزایی برخوردار است ، سرطانهاي ناشی از این باکتريبیماري ناز میا

هاي توانیم به دیدگاهتک فاکتورهاي بیماریزایی را در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهیم می

یابیم. با این وجود هاي دفاعی علیه این ارگانسیم دست کانسیممکاربردي آنها در درمان و تولید واکسن و 

باکتري به  این ریزاییاتوان این باکتري را بررسی نمود یک جنبه در ارتباط با سیر بیماز دو جنبه می

زشکی و پیراپي دوم دیدگاه کاربردي در زمینه عنوان یک عامل کارسینوژن در محیط معده و جنبه

. از یک سو یک پاتوژن است و از باشدمیداروسازي است. بنابراین هلیکوباکترپیلوري داراي دو پتانسیل 

به  11هاي مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي از این پاتوژنها و تکنیکسوي دیگر با به کارگیري استراتزي

  توان بهره برد.عنوان یک ابزار براي درمان سرطان می

رد که باعث پیلوري از آن جهت است که یک سو باکتري عواملی دازایی هلیکوباکترپیچیدگی بیماري

شود دیگر عواملی نیز وجود دارد که باعث القاي تکثیر سلولی می سويشود و ازالقاي آپاپتوز می

)Kumar, Kumar et al. 2008(.  

  

  

                                                
10 -Flagen 
11 -Pathogen 
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  پیلوري:هاي هلیکوباکترژن-3- 1

  :VacAژن - 3-1- 1

VacA  شود. اما توکسین کد میکلیودالتونی 88به صورت یک پروتوکسینVacA  ترشح شده در

. )Fan, Gunasena et al. 2000( دهدکیلو دالتون در ژل تشکیل می 90حالت واسرشته، باندي حدود 

هاي انتهایی کلیودالتونی مشتق شده از قسمت 33مطالعات انجام شده نشان داده که پلی پپتید 

ann et al Rektorschek, Buhm( گرددمحدود به باکتري بوده و ترشح نمی 12کربوکسیلی پروتوکسین

) را دارند.القاي جهش در AVac( 13پیلوري، از نسخه از ژن توکسینهاي هلیکوباکتري سویه. همه)2000

هاي اپی تلیال زایی در سلول باعث مختل شدن توانایی هلیکوباکترپیلوري براي واکوئول VacAژن 

  .)Pelicic, Reyrat et al. 1999 ( شودنیز مهار می VacAگردد. همچنین اثرات توکسیک مرتبط با  می

 AVacي انتهایی آمینی کد کننده هلیکوباکترپیلوري، که در قسمتی از ناحیه 14هاي موتانسویه

ح داشته، اما توانایی کنند که قابلیت ترشناقص را بیان می  VacAهاي حذف شدگی دارند پروتئین

  .)Reyrat, Lanzavecchia et al. 1999( وفعالیت سیتوتوکسیک مشخص ندارند 15تشکیل اولیگومر

VacA شود، اما سریعا منجر به می ياپی تلیال، در شرایط آزمایشگاهباعث ایجاد واکوئول در سلول

تلیال معده انسان در معرض دوز باالیی از توکسین هاي اولیه اپیگردد. وقتی که سلولمرگ سلولی نمی

هاي  در پوششافتد. در مقابل مرگ سلولی معموالگیرند مرگ سلولی بعد از آن دوز اتفاق میقرار می

منجربه مرگ سلولی در  VacAشود. اینکه آیا اند ایجاد نمیسلولی سرطانی در معرض توکسین قرار گرفته

منجر به تخریب  VacAشود یا نه، هنوز ناشناخته است. اما مشخص شده که در موش می in vivoشرایط 

  .)Fan, Gunasena et al. 2000( گردد، که ممکن است به خاطر فقدان سلولی باشداپی تلیوم معده می

  

  

                                                
12 -Proteinsin 
13 -Toxin 
14-Mutan  
15 -Oligomer 
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  : Cagژن - 3-2- 1

 4. سیستم ترشحی نوع دهدزایی را تحت تاثیر قرار میهاي دیگر هلیکوباکترپیلوري که بیمارياز ژن

ن تزریق هاي اپتلیال معده میزبارا به داخل سلول CagAزایی، پروتئین کد شده توسط این جزیره بیماري

کند. از این رو پروتئین به طور مستقیم و یا با تحریک سیستم ایمنی میزبان موجب آسیب به می

مثبت به طور قابل توجهی خطر افزایش سرطان معده را در  Cagهاي شود. سویههاي اپیتلیال میسلول

هایی را رمز گذاري پروتئین Cagهاي درون جزیره دهد. ژنمنفی افزایش می Cagهاي مقایسه با سویه

هاي میکروبی را خارج دهد، که پروتئینرا تشکیل می IVکنند که یک سیستم ترشحی باکتریایی نوع می

هاي اپیتلیال میزبان بعد از تصال باکتري جابه درون سلول CagAمحصول ژن نهایی در جزیره سازد. می

ي سرطان اپیتلیال به تکثیر سلولی و توسعهها منجردر موش CagAشود. بیان تراریخته جا و فسفریله می

  .)Polk and Peek 2010 ( دهدآپاپتوز را در شرایط آزمایشگاهی کاهش می CagAشود و معده می

  توان به موارد زیر اشاره کرد:شناسایی شده می CagAهاي سلولی که اخیرا براي از جمله فعالیت

  ) (16Zhu, Zhong et al. 2005کوپروتئین.آن1

  )Tsutsumi, Takahashi et al. 2006( نژ.موتا2

  )Bagnoli, Buti et al. 2005(.اختالل در قطبیت سلولی و اتصال سلول به سلول 3

  )Hirata, Maeda et al. 2006( .تاثیر روي مسیرهاي انتقال سیگنالی سلولی4

 نوماي معده شده و در بروز سرطان نقش مهمی داردو آدنوکارسی القاي وضعیت دیسپالزي. 5

)Franco, Israel et al. 2005(.  

  :١٧ )LPSلیپوپلی ساکارید (-4- 1

ي سمی در غشاي بیرونی هاي فسفریله) یک خانواده از گلیکولیپیدLPSلیپوپلی ساکارید (

باشد می Aشامل قسمت چربی به نام لیپید  LPSهاي گرم منفی شامل هلیکوباکترپیلوري هستند باکتري

هاي دیگر باکتري LPSدر مقایسه با  که دساکاری پلی اي و یک زنجیرهکه داراي یک الیگوساکارید هسته

                                                
16 -Ancoprotein 
17 -Lipopolysaccharides 
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LPS  هلیکوباکتر و لیپیدA هاي آزمایشی ي سیستمباعث کاهش فعالیت ایمونولوژیک در محدوده

کیلودالتونی است باعث  25که بخشی از آن در ارتباط با یک پروتئین  LPSهاي شود. اولیگوساکاریدمی

اي معده هي المینین سلولاز این رو در ارتباط با گیرندهشود و اتصال این باکتري به غشاي المینین می

. این امر براي کلونیزه شدن باکتري بسیار مهم است و در ایجاد پاسخ هاي در غشاي پایه دخالت دارد

  التهابی نقش دارد.

  :سرطان بروزهلیکوباکتر پیلوري و -5- 1

سطح سلول میزبان است. میانکنش  هايبراي ایجاد بیماري مهمترین اتفاق اولیه اتصال به گیرنده

بین باکتري و سلول نه تنها موجب استقرار باکتري شده، بلکه برخی از این اتصاالت هدفمند، آغازگر 

باشدکه سبب بروز تغییراتی در سلول شده و یکسري مسیرهاي آبشاري سیگنالینگ داخل سلولی نیز می

هار متصل چتیپ  18رپیلوري در ابتدا به کالژنزایی به سلول و بافت است. هلیوباکتنتیجه آن آسیب

پروتئین مهم دیگري که . گرددقرار و تهاجم باکتري به بافت المینا میتشود و این اتصال باعث اسمی

  .)Sicinschi, Correa et al. 2010( باشد، المینین استباکتري قادر به اتصال با آن می

پیلوري پس از آسیب رساندن به سلول در باشد. هلکوباکترالمینین پروتئین اصلی غشاي پایه می

 25هاي و پروتئین LPSهاي سطحی خود از قبیل گیرد و با استفاده از گیرندهمعرض غشاي پایه قرار می

نواحی آسیب دیده  در ياین اتصال باعث استقرار بهتر باکترشود.کلیودالتونی به المینین متصل می 67و 

 Jafarzadeh, Mirzaee et al( حالت سرطانی ممکن است بروز دهد و زخم خواهد شد و به دنبال آن

2009(.  

                                                
18 -Collagen 
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  : برخی ازعالیم ابتال به عفونت هلیکوباکتر پیلوري1-1شکل

  :مورفولوژي و خصوصیات اشریشیاکلی- 6- 1

هستند که از  یگرم منف يلهایمجموعه باس نیترو نا متجانس نیبزرگتر 1هااسهیخانواده انتروباکتر

صیف شده که از گونه از این خانواده تو 130جنس و بیش از  32در مجموع دارند.  تیاهم ینیلحاظ بال

و  2مثل سالمونال سمهایانارگ ی. برخاندشده يبندطبقه ژنتار بیوشیمیایی و ساختار آنتیلحاظ ساخ

 طیشرا جادیبوده و با ا یعیفلور طب يبه عنوان اعضا ی. برخدر ارتباط هستند يماریبا ب شهیهم 3گالیش

را بدست  ییزایماریقدرت ب رهیو غ 5وفاژیو باکتر 4دیموجود در پالسم يزایماریب يهاژن مانندکسب دیجد

 ه،پروتئوسیپنومون الی،کلبسیکل ایشوند(اشرشیمفرصت طلب  يهاعفونت جادیبدست آورده سبب ا

  )سیلیرابیم

  :6صفات عمومی انتروباکتریاسه- 1- 6- 1

  . باسیل گرم منفی1

  . اکسیداز منفی2

  . کاتاالز مثبت3

                                                
1 -Enterobacteriaceae 
2 -Salmonella 
3 -Shigella 
4 -Plasmid 
5 -Bakteriophagen 
6 -Enterobakterien 
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  يبی هوازي اختیار- . هوازي4

  کنند.اکسید تخمیر می . گلوکز را به جاي5

  دارند. . انواع متحرك فالژل6

 5شامل  .در کلون و مدفوع است ري موجودهوازي اختیاترین ارگانیسم بیجنس اشریشیاکلی فراوان

باشد. این باکتري باعث اسهال خونی همراه با درد آن می ترین گونهگونه است که اشریشیاکلی با اهمیت

شود سال مشاهده می 5شود.بیشترین موارد بیماري در کودکان زیر رش میشکمی و به ندرت با تب گزا

  )2013 وهمکارن(کارگر,.

  :مورفولوژي معده انسان- 7- 1

استفاده کردن انرژي براي  ي هضم و جذب غذا و مواد مورد نیاز بدن و قابلدستگاه گوارش وظیفه

ي کوچک و مري قرار دارد.در حقیقت بین روده ي گوارش است که مابدن را دارد. معده قسمتی از لوله

ي اصلی آن هضم غذاست دو سر ي لوله گوارش است که وظیفهفت که معده بخش متسع شدهتوان گمی

معده با دو دریچه محدود شده است. مخاط معده چین خورده است که این چین خوردگی به جمع و 

اي دارد که از آن انواع کند. معده بافتی غدهکوچک شدن آن در هنگام خالی بودن کمک شایانی می

شود. غذا پس از ورود به معده براي چند ساعت در آن توقف ي غذا ترشح میکنندهو مواد هضمها آنزیم

شود. سپس براي هضم بیشتر و کرده و در این مدت دچار هضم شیمیایی و فیزیکی با حرکات معده می

 هاي معده، مانع آسیبگردد. ترشح موکوس محافظتی غلیظ از برخی سلولجذب، وارد روده کوچک می

  شود.ها در برابر اسید میدیدن آن

   :1سرطان- 8- 1

ي آنها رشد تنظیم نشده و تهاجم و انتشار شود که مشخصهها را شامل میسرطان گروهی از بیماري

هاي هاي متمایزي را به سلولها از یک نقطه اصلی به نقاط دیگر بدن است. هر بافت منشا و ویژگیسلول

ل مرگ و میر در جوامع سرطان یکی از بزرگ ترین عوام .)Pecorino 2012(بخشد سرطانی آن ناحیه می

                                                
1 -Cancer 
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  دهدثر سرطان جان خود را از دست مینفر بر ا 4. در اروپا و آمریکاي شمالی یک نفر از هر انسانی است

)Alberts, Johnson et al 2010(. هاي جدید و موثر ي روشي سرطان توسعههدف از تحقیق در زمینه

زایی که در هر نوع هاي مولکولی در گیر در سرطانبا توجه به مکانسیمغیر سمی در درمان سرطان است. 

سرطان . )Pecorino 2012( هاي متفاوتی نیز باید به کار گرفته شودسلول سرطانی وجود دارد درمان

 (Wang باشد که حاصل اثر عوامل محیطی و اختالالت ژنتیکی استها میکنترل سلولتقسیم غیر قابل 

Ellis et al. 1999, Alberts, Johnson et al. 2010(.  

    :سرطان معده-9- 1

سرطان معده سومین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است. عالرغم کاهش میزان بروز 

ي ین یک چالش بالقوه مهم است. زیرا اکثر موارد در مرحلهآن در سراسر جهان، سرطان معده همچن

ترین علت بروز سرطان عفونت شود شایعمحدود می هاي درمانشوند و گزینهمی دادهپیشرفته تشخیص 

مشکوك به دخالت در سرطانی شدن  Epstein-Barrباشد. و عفونت ویروس هلیکوباکترپیلوري می

ده شامل مصرف زیاد نمک، سیگارکشیدن و عنصر ژنتیکی خانوادگی باشد.عوامل اصلی مستعد کننمی

. شودینده توصیه میبه طور فزا 1کن سازي هلیکوباکترپیلورياست.پیشگیري اولیه به طور مثال ریشه

هاي مولکولی هنوز بیومارکرهاي قابل اعتماد براي عالرغم پیشرفت در مطالعه تغییرات فنوتیپی و مکانسیم

  معده وجود ندارد. پیشگیري سرطان

بود. اما وقوع آن در  کایاز سرطان در آمر یناش ریمرگ و م یعامل اصل یسرطان معده زمان

 ریمرگ و م یعامل اصل يماریب نی. ااست افتهیگذشته کاهش  يچند دهه یدر حال توسعه ط يکشورها

  .)Pecorino 2012( مانده است یدر حال توسعه باق ياز کشورها ياریاز سرطان در بس یناش

 يکننده جادیعامل مهم ا کی. ایجاد می شود مزمن هايالتهاب دنبال به بیشترمعده  سرطان

. سرطان معده بخصوص در کندیم جادیزخم معده را ا يماریب است که يلوریکوباکترپیهل يباکتر

                                                
1 -Helicobacter pylori 
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 بیباشد.آسیم عیدر آنها باال است شا یزندگ لیدر اوا کوباکتریدر حال توسعه که عفونت با هل يکشورها

  .باشدیسرطان م جادیا يمزمن مقدمه تیگاستر یتهابال

برخی کشورها چون ایران به سرطان شایعی در سرتاسر جهان است که میزان آن در  سرطان معده،

مراتب باالتر از متوسط جهانی است. ژاپن، کره جنوبی، چین، شیلی و کاستاریکا میزان باالیی از مبتالیان 

  کنند.هاي غلط زندگی عنوان میاند. محققان علت این امر را عادات و روش را به خود اختصاص داده

 شود. درها محسوب میترین سرطانکشنده سرطان معده، چهارمین سرطان شایع دنیا و یکی از

 700هزار مورد جدید در سرتاسر دنیا شناسایی شد که از این میزان نزدیک به  390حدود  2011سال

هزار مورد سرطان معده تشخیص داده  22اند.در ایاالت متحده آمریکا، ساالنه هزار نفر به کام مرگ رفته

میزان بروز این سرطان در میان  دهند.ا جان خود را از دست میهاز آن هزار نفر 11شود که بیش از می

سازمان بهداشت جهانی در حدود  ها بیش از دوبرابر سایر نقاط جهان است و بر اساس آخرین آمارچینی

  شوند.هاي معده  جهان در چین کشف میسرطان نیمی از

  

  

  

  

  

  : مراحل ایجاد سرطان2- 1شکل 

  :معده سرطان انواع- 9-1- 1

  شود:بندي میرطان معده بر دو نوع اصلی طبقهس

خوانند که اي میاي: این نوع از سرطان معده را به این علت نوع رودهنوع روده 1)آدنوکارسینوم 1

هاي رسد این نوع از سرطان، از سلولبه نظر می آورد.ضایعاتی شبیه به سرطان روده بزرگ به وجود می

                                                
1 -Adenocarcinoma 



١۵ 
 

اي اند. آدنوکارسینوم نوع رودهدچار این تغییر شده در اثر التهاب مزمنآید که مخاطی معده به وجود می

یابد. کارسینوم سالگی بروز می 50این سرطان معموالً پس از  تر است.هاي با خطر باال شایعدر جمعیت

  اي داشته است.ایاالت متحده کاهش پیش رونده سال گذشته در 60اي در طی نوع روده

گیرد اما هاي مخاطی معده منشأ میتشر: این نوع از سرطان معده نیز از سلول)آدنوکارسینوم من 2

نوع قبل التهاب معده در آن نقشی ندارد و بیشتر تمایل دارد به صورت منتشر و تک سلولی یا  مانند

اي سال اخیر بر خالف نوع روده 60سرطان منتشر در طی  کوچک سلولی گسترش پیدا کند. هايگروه

  دهد. هاي معده را تشکیل میی نکرده است و در حال حاضر نیمی از سرطانتغییر مهم

ها را در سراسر جهان به خود ي موارد سرطاندرصد از همه 20سرطان دستگاه گوارش حدود 

تا  15ها با .التهاب و عفونت) (Roy and Othieno 2011, Salhia, Tapia et al 2011 اختصاص داده است

هاي دستگاه ي ابتال به سرطانها در جهان مرتبط هستند و از عوامل مستعد کنندهیدرصد از بدخیم 20

  .)Kumar, Kumar et al. 2008, Jemal, Siegel et al. 2010( شوندگوارش محسوب می

کند. و را آلوده میهاي اپیتلیال معده هاي موفق است که سلولپیلوري یکی از پاتوژنهلیکوباکتر

بندي شده است. در کشورهاي زاي درجه یک طبقهازسوي سازمان بهداشت جهانی به عنوان سرطان

توسعه  درصد جمعیت بالغین و در کشورهاي در حال 50پیلوري کمتر از توسعه یافته عفونت هلیکوباکتر

گیرد. یک سلول طبیعی بر میدرصد جمعیت بالغ را در  80است و نزدیک به  میزان این عفونت باالتر

. شده و به سلول سرطانی تبدیل شود ممکن است در مواجه مکرر با عوامل سرطان زا دچار جهش یا تغییر

ها متفاوت شده و عملکرد طبیعی خود را از دست در این شرایط شکل ظاهري و نیز عملکرد این سلول

ها ها هم در تولید انواع سرطانها و باکتريروسي آفتاب ،امواج کوتاه ویدهند. مواد شیمیایی، اشعهمی

زایی مطرح است، ترین باکتري که در سرطان. از میان عوامل میکروبی مولد سرطان، شاخصنقش دارند

باشد. باشد. هلیکوباکترپیلوري عامل گاستریت مزمن، زخم معده و سرطان معده میهلیکوباکترپیلوري می

   ي انسان طبقه بندي شده است.وان عامل کارسینوژن درجه یک در معدهاخیرا هلیکوباکترپیلوري به عن
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 مختلف درمان سرطان يهاروش- 10- 1

 تیباشند باتوجه به ماهیداده شوند، قابل درمان م صیها اگر در مراحل اول تشخ سوم سرطان کی

درمان  يبرا یتمتفاو هايراهکار ،يناهنجار نیژن در بروز چن نیچند يریسرطان و درگ يماریب دهیچیپ

 .1(بنیاد بین المللی سرطان) شودیآن در نظر گرفته م

 متداول درمان سرطان هاي روش- 11- 1

 یدرمان یمیش - ی پرتودرمان –ی جراح

ي هایی است که در مراحل اولیهترین روش درمان براي تومورجراحی موثرترین و سریع :یجراح

اند). این تنها راه قابل اعتماد براي حذف کامل یک ندادهاند (متاستاز رشد هستند و هنوز گسترش نیافته

هاي میکروسکوپی تومور که ممکن است ي بخشتومور است. با این حال، تضمینی در برداشته شدن کلیه

هاي هاي بزرگتري از بافتگسترش یافته باشد وجود ندارد. به همین دلیل ممکن است جراحان بخش

هاي نزدیک یا ارند. احتمال دارد انجام این کار براي تومورهایی که در الیهسالم اطراف تومور را نیز برد

 ) 1389 و همکارن(خدابخشی، .ها، غیرممکن باشدهاي اساسی قرار دارند، نظیر اعصاب یا اندامدرون بافت

یا  Xهاي ، از ذراتی با امواج پرقدرت نظیر اشعه2هاي مبتنی بر رادیولوژيدرمان: یپرتودرمان

هاي ژنتیکی روي تومور گیرند. این امواج تخریب کننده به منظور ایجاد آسیبهاي گاما بهره میهاشع

هاي شود. پرتودرمانی نه تنها به سلولکنند که این کار باعث مرگ سلول سرطانی میپرتوافکنی می

ا از نو ساخته ها فورزند، هرچند که این سلولهاي سالم نیز به سرعت آسیب میسرطانی بلکه به سلول

ها را که در اطراف بافت هاي سرطانی میکروسکوپیند سلولتواشوند. برخالف جراحی، پرتودرمانی میمی

  ) 1389 و همکاران(خدابخشی، .کنند، از بین ببردتجمع می

ون انتقال در شیمی درمانی از داروهاي پرقدرت ضد سرطان که از طریق جریان خ: یدرمان یمیش

اند مفید است. هایی که گسترش یافتهشود. این درمان به طور بالقوه براي سرطانتفاده مییابند، اسمی 
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گیرند و عموما نوع گوناگون داروهاي شیمی درمانی براي مبارزه با سرطان بهره می 50شناسان از سرطان

ند بسیار قوي شوکنند، چون این داروها وقتی باهم ترکیب میبیش از یک دارو در هر زمان استفاده می

شود که توانایی کنند. خوردن یا تزریق کردن داروهاي شیمی درمانی به جریان خون باعث میعمل می

هاي سرطانی جلوگیري هاي سرطانی مختل شود یا از تقسیم کامل سلولي جدید در سلولDNAساخت 

  )1389 و همکاران(خدابخشی، .به عمل آید

  درمان سرطان نینو يهاروش-12- 1

، رشدشان بستگی به 4و پروستات 3ها، نظیر سرطان پستان: بعضی از انواع سرطانمون درمانیهور

ها هاي سرطانی به آنهاي جنسی دارد. هورمون درمانی از رسیدن یا مصرف هورمونی که سلولهورمون

ی در هایکند. هورمون درمانی ممکن است شامل جراحی براي برداشتن انداماحتیاج دارند جلوگیري می

ها هستند. در سایر موارد، هورمون درمانی بر ي هورمونسیستم درون ریز بدن باشد که تولید کننده

کنند یا مسیر کارکرد هورمون را مبناي استفاده از داروهایی است که یا از تولید هورمون جلوگیري می

 ) 1389 و همکاراندهند. (خدابخشی،تغییر می

یا به عبارت دیگر درمان زیستی، از سیستم ایمنی بدن براي مبارزه  : ایمنی درمانییدرمان یمنیا

کند. ایمنی درمانی بر عوامل هاي سرطانی یا حفاظت از بدن در برابر تاثیرات جانبی استفاده میبا سلول

ها تکیه دارد که به طور طبیعی با تولید پروتئین در جهت دفاع از بدن در محافظ بدن یعنی آنتی بادي

ي مستقیم ها براي حملهکنند. در یک نوع ایمنی درمانی ، از آنتی باديتعرض مواد خارجی عمل می برابر

ها براي انتقال مواد سمی، شود، در حالی که در روش دیگر از آنتی باديهاي سرطانی استفاده میبه سلول

دهند، استفاده دف قرار میهاي سرطانی را هنظیر مواد رادیواکتیو یا داروهایی که به طور گزینشی سلول
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شوند و براي هایی هستند که در آزمایشگاه ساخته می، آنتی بادي5هاي مونوکلونالشود. آنتی باديمی

  )1389 و همکارانشوند. (خدابخشی،ها، نظیر سرطان به کار برده میمبارزه با بسیاري از بیماري

Alternative therapy : ،یدر علم پزشک رمرسومیغ یدرمان يهاروش يریکارگبهاین نوع درمان 

جهت  ،مرتبط یو قارچ یاهیگ باتیترک يریکارگهو ب یسنت یپزشک يباال لیازجمله استفاده از پتانس

 .)Cassileth & Deng, 2004( شودیدرمان سرطان را شامل م

 رهینانو و غ يفناور ،ژن درمانی ،یدرمانسلول يهايشامل استفاده از تکنولوژ :هاروش ریسا

  .باشدیم

 در سرطان یعیاستفاده از محصوالت طب -13- 1

 باشد:یم ریموارد ز یشامل برخ یمورد استفاده در طب سنت یاهیگ يهاعصاره

Selaginella temariscina :(علف خوك) ماران مبتال به یب درمان يبرا یسنت ییدارو اهیگ کی

را  P53ت ژن یالفعتواند یبه طور موثر م اهیگ نیو همکارانش نشان دادند ا ویسرطان در شرق است. ل

  .)Lee et al., 1998 ( شود U-937 یدهد و باعث آپوپتوز در رده سلول شیافزا

Solaum muricatum  :(عصاره بادمجان)پروستات، معده و  یسرطان يهاباعث آپوپتوز در سلول

  .)Ren & Tang, 1998( شودیم هیر

Green tea :يهافنلیپل يسبز حاو ياچ EGCC ،EGC ،ECG  ،EC يهاد سلولباشد که رشیم 

آپوپتوز خطوط مختلف  کیسبز باعث تحر يچا يهافنلیکند. پلیانسان را مهار م هیر یسرطان

  .)Chung et al., 2001( شودیم هیمانند پروستات، روده بزرگ و ر یسرطان يهاسلول

دهد که سرطان معده به شیمی درمانی و رادیو درمانی مقاوم است مطالعات انجام شده نشان می

هاي هاي اخیر به علت پیشرفت روشبنابراین بهترین روش پیشنهاد شده جراحی است.در طی سال
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ا باشد امي سرطان هستند باال می، شانس بقاي بیماران سرطانی که در مراحل اولیهتشخیصی و درمانی

  شود.تشخیص داده می رطان معده اغلب در مراحل پیشرفتهس

  :چرخه ي سلولی - 14- 1

تقسیم یک سلول نرمال و خود تکثیري تحت تاثیر سیگنالینگ خارج سلولی است.پس از شروع 

) GF( 6هاي رشدهاي خارج سلولی از جمله فاکتورباید تمام شود.بنابراین، سیگنال DNAتقسیم تکثیر 

ها جهت شود سلولکامل می DNAبعد از اینکه سنتز ) فاز تکثیر را متوقف کنند. (Sت فاز نباید پیشرف

هاي پستانداران دیپلوئید هستند، بنابراین پس اکثر سلولشوند. می G2وارد فاز  7سازي براي میتوزآماده

 ) غیرGFرشد (توسط فاکتور  G2ها نیز باید تقسیم شوند.بنابراین کنترل در فاز سلول DNAاز تکثیر 

ي میتوز براي رویداد سیگنالینگ داخل سلول ضرروي است. مرحله ضروري است .این نقاط کنترلی 

ها نظارت تواند بر یکپارچگی عملکرد میکروتوبولتوسط مسیرهاي سیگنالی کنترل شده است، که می

میتوز یک مرحله  شود.داشته باشند. براي اطمینان از این که تفکیک کروموزوم به طور کامل انجام می

ي سلولی ي میتوز خارج شود، چرخهي سلولی است. در حالی که سلول از چرخهچرخه GFمستقل از 

کند، دهد یک سلول جدید ایجاد شود. در حالی که منطق حکم میکند. اجازه میتنظیم مجدد پیدا می

  )3-1باشد (شکل  GFبه تواند وابسته ي سلولی است که میتنها بخشی از چرخه G1شروع فاز 

  

  

  

  

  

  

  : مراحل چرخه سلولی3- 1شکل 
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  : ي سلولیتنظیم چرخه-1- 14- 1

ي عبور از یک مرحله به مرحله بعد به طور دقیق و با تشکیل، فعال شدن، تخریب و یا پروسه

روه شود. به عالوه اخیرا گ) کنترل میCDK( هایی به نام کینازهاي وابسته به سایکلینتغییرات پروتئین

اند که براي ) شناخته شدهCKIsهاي کینازهاي وابسته به سایکلین (ها به نام مهارکنندهدیگري از پروتئین

 Vermeulen, Van Bockstaele et( باشندانتقال پیام و هماهنگی هر مرحله از چرخه سلولی ضروري می

al 2003(.  ه شده است که یکپارچگی تعدادي از نقاط بازرسی شناختDNA هاي میتوزي و تشکیل دوك

  .)Nigg 2001( کندرا بازرسی می

هاي گردد. اولین نقطه بازرسی در سلولمی 8نقص در دوك قطبی منجر به تغییر در پلوئیدي

که در ). Ho and Dowdy 2002( قرار دارد G1 یا نقطه بحرانی در اواخر STARTپستانداران به عنوان 

کنند. در این نقطه هرگونه آسیب وارد شده  DNAها باید شروع به همانندسازي و تکثیر این مرحله سلول

شود. نقاط بازرسی دیگر تحت نظارت درآمده و درصورت نیاز چرخه تا زمان ترمیم، متوقف می DNAبه 

و تشکیل دوك عملکردي قرار دارد.  DNAي نظارت در اتمام سنتز برا Mبه  G2و عبور از  Sدر طی فاز 

- گیرد که اجازه عبور به مرحله بعدي را میهاي مختلف در هر نقطه بازرسی انجام میتخریب سایکلین

دهد. در ابتدا براین باور بودند که اساس مکانیسم چرخه سلولی در تومورزایی نقشی ندارد اما اکنون 

خیل در چرخه هاي دهایی که در ژنشتباه است. نقاط بازرسی در تومورها و سلولروشن شده که این ا

  شود.باشند، از کنترل خارج شده و منجر به ناپایداري ژنومی و سرطان میسلولی، داراي جهش می

 براي ورود به چرخه سلولی هستند G0هاي فاز اولین سایکلین القاکننده سلول Dهاي نوع سایکلین

)Sherr 1994(  سایکلین نوعD  باCdK6  وCdK4 کنندها را فعال میه و آنهمراه شد )Sicinski, 

Donaher et al. 1995(.  سوبستراي اولیه کیناز سایکلین نوعD پروتئین سرکوب کننده تومور ،

ي پیشبرد برا Dفعالیت کینازي سایکلین نوع  Rbهایی با فقدان باشد. در سلول) میRbرتینوبالستوما (

  ه بر عالو Cdk4و  Cdk6زیرواحدهاي .)Lukas, Bartkova et al. 1995( ي سلولی نیاز نیستچرخه
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