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Background and Aims: Helicobacter pylori is the main cause of various gastroduodenal
diseases. It is estimated that app roximately, more than half of the adult population in developed
countries and 90% of people in developing countries infected with H. pylori. H. pylori infection
may be related to Genetic of virulence factors and environmental factors. The aim of this study
was to assess of frequency cagA and vacA genes of H. pylori isolated from patients with
Gastrointestinal Disorders.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study carried out on 120 patients
with gastrointestinal diseases in Gorgan city in 2017. (40 patients of gastric cancer, 40 patients
of peptic ulcer, 40 patients of without cancer and ulcer). After genomic DNA extraction PCR
was carried out using specific H.pylori primers.
Results: Overall, 120 H.pylori strains were isolated. The frequency of cagA was %67.5 in
gastric cancer, %60 in peptic ulcer and %45 in patiens without ulcer and gastric cancer. Also
frequency of vacA gene was detected %55 in gastric cancer, %40 in peptic ulcer and %27.5 in
patiens without ulcer and gastric cancer.
Conclusion: Based on our findings it seems that the cag A and vac A genes were virulence
among H. pylori isolated from studied patients. The frequency of cagA and vacA genes H. pylori
were than in gastric cancer and peptic ulcer patients.
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چکیده
زمینه و هدف :هلیکوباکترپیلوری عامل اصلی بیماری های گوارشی است .بیش از نیمی از جمعیت افراد بالغ درکشورهای

توسعه یافته و %90افراد در کشورهای در حال توسعه آلوده به هلیکوباکتر پیلوری هستند .عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری
ممکن است با عوامل محیطی و ژنتیکی مرتبط باشد .هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژنهای  cagAو  vacAدر سویههای
هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران دچار مشکالت گوارشی بوده است.
مواد و روش کار :این مطالعه توصیفی -مقطعی بر روی  120بیوپسی معده بیماران مبتال به بیماریهای گوارشی (شامل
 40بیمار سرطان معده و  40بیمار زخم پپتیک و 40بیمار بدون زخم و سرطان معده) شهر گرگان در سال  1396انجام شد .پس
از استخراج  DNAبا استفاده پرایمرهای اختصاصی دو ژن مورد نظر و ازمون  PCRبررسی فراوانی صورت گرفت.
یافتهها :از مجموع  120نمونه هلیکو باکتر پیلوری جداشده از بیوپسی بیماران ،فراوانی ژن  cagAدر سرطان معده 67/5
درصد ،در زخم پپتیک  60درصد و در بیماران بدون زخم و سرطان معده  45درصد گزارش شده است .همچنین فراوانی ژن vacA
در بیماران سرطان معده وزخم پپتیک وبدون زخم و سرطان معده به ترتیب  55درصد  40,درصد و 27/5درصد گزارش گردید.
نتیجهگیری :ژنهای  cagAو vacAشایع ترین فاکتورهای بیماریزای باکتری هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران
تحت بررسی در این مطالعه می باشند .در این مطالعه فراوانی ژنهای  cagAو  vacAهلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتال به
سرطان معده و زخم پپتیک بیشتراز گروه بدون زخم وسرطان معده گزارش شد.
کلمات کلیدی:

زخم پپتیک ,هلیکوباکتر پیلوری ,واکنش زنجیره ای پلی مرازcagA ,vacA ,
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مقدمه
هلیکوباکتر پیلوری میکروارگانیسم گرم منفی و
میکروآئروفیل است که توسط سازمان بهداشت جهانی  WHOبه
عنوان عامل باکتریایی سرطانزا تیپ  Iمعرفی شده است ( .)1این
باکتری در موکوس و الیۀ مخاطی معده کلونیزه شده و به عنوان
عامل مهم زخم معده ،زخم دوازدهه ،التهابات معده و فاکتور خطر
برای ابتال به سرطان معده محسوب میشود ( .)2این باکتری به
علت توانایی در ایجاد تطابق با محیط برای مدت طوالنی در معده
زنده میماند .فاکتورهای بیماریزای متعددی در این باکتری یافت

شده است که از مهمترین این فاکتورها سیتوتوکسین مرتبط با ژن
 )cagA( Aو سیتوتوکسین واکوئله کننده ( )vacAمیباشند .ژن
 cagAیک پروتئین  120کیلودالتون است که در  60تا  70درصد
از سویههای هلیکوباکتر پیلوری یافت میشود (.)4 ،3
این ژن به عنوان اصلی ترین فاکتور درگیر در بیماریزایی
ژن های متعلق به جزیره پاتوژنیسیته  cagمی باشد .یکی از
عملکردهای مه م عناصر کد شونده توسط جزیره پاتوژنیسیته
 ، cagفعال کردن و تحریک واکنش های ایمنی است که از آن
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و سن بیشتر از  25سال داشتند ,مورد بررسی قرار گرفتند.
بیمارانی که دارای عالئم دیسپیسی شامل درد شکم  ،ترش
کردن ،نفخ شک م و تهوع بودند وارد مطالعه شدند .تمام بیماران با
رضایت شخصی و آگاهانه تحت آندوسکوپی قرار گرفتند .اطالعات
دموگرافیک و پاتولوژیک بیماران که شامل سن ،جنس ،قومیت و
نوع بیماری توسط پرسنل بیمارستان از بایگانی بخش پاتولوژی
جمع آوری شد .نوع بیماری توسط متخصص گوارش تشخیص
داده شد .قبل از نمونه برداری ،برای جلوگیری از هر آلودگی
دستگاه آندوسکوپ کامال ضد عفونی شد و در ادامه نمونه بیوپسی
معده از ناحیه دیواره خلفی و یا قدامیآنتروم معده گرفته شد.
ابتدا از تست اوره آز سریع ) (Rapid urease testبرای تشخیص
سریع هلیکوباکتر پیلوری استفاده شده است و در صورت مثبت
بودن ،نمونهها در فرمالین  10درصد فیکس شده و پس از قرار
دادن در پارافین و تهیه بلوکهای پارافینه ،در قطعات 5-6
میکرونی با دستگاه میکروتوم شرکت لیکا ( Leicaکشور آلمان)
برش داده شدند .از هر بلوک پارافینه حاوی بافت معده سه
ا سالید تهیه شد ،یکی از اسالیدها جهت انجام رنگ آمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین و دو اسالید دیگر برای رنگ آمیزی گیمسا
و ایمونوهیستوشیمی جهت تایید هلیکوباکتر پیلوری ،طبق
پروتکل کیت شرکت داکو ( )Dakoکشوردانمارک ،استفاده شد.
یک نمونه بافتی سرطان معده آلوده به هلیکوباکتر پیلوری به
عنوان نمونه کنترل مثبت در نظر گرفته شد.

جمله می توان به فعال شدن فاکتورهای رونویسی اشاره کرد.
فعال شدن این فاکتورهای رونویسی باعث بیان ژنهای متعددی
شامل ژن های سرطان زا ،ژن های کد کننده کموکاینها و نیز
ژن های فعال کننده چرخه آنتی آپوپتوزیس میگردد (.)6 ،5
طبق بررسی های انجام شده برخی از ژنهای جزیره
پاتوژنیسیته  cagپروتئین های مربوط به سیستمهای ترشحی را
کد میکنند .سویههای حاوی ژن  cagAتوانایی باالیی در
استقرار ،تخریب و التهاب بافتی دارند .ژن  cagAهلیکوباکتر
پیلوری به عنوان مارکر خطر بروز زخم معده و سرطان معده
محسوب میشود ( .) 7یکی دیگر از فاکتورهای بیماریزای
هلیکوباکترپیلوری سیتوتوکسین واکوئله کننده  )vacA( Aاست
که محصول بیان ژن  vacAدر هلیکوباکتر پیلوری است .این
توکسین قادر به تخریب سلول های اپیتلیال معده و اولسراسیون
موکوزال معده است (.)9 ،8
این توکسین عملکرد پروتئین های غشاء درون سلولی را
مختل و موجب تشکیل واکوئل درون سلول و التهاب میگردد.
بعد از اتصال به سلول میزبان از طریق آندوسیتوز وابسته به
گیرنده اینترنالیزه شده و تولید واکوئل را تحریک و در نهایت
سبب مرگ سلولی از طریق آپوپتوزیس میشود (.)11 ،10
مطالعات نشان داده است که در 50تا  80درصد بیماران
مبتال به زخم معده که باکتری هلیکوباکتر پیلوری در انها
کلونیزه شده است خطر ابتال به سرطان با احتمال باالیی وجود
دارد .به طوری که تقریباً  10درصد بیماران مبتال به گاستریت
آتروفیک مزمن در طی  15سال دچار سرطان معده میشوند که
چهارمین بدخیمی شایع در جهان و دومین عامل مرگ و میر
در ایران است (.)13 ،12
هدف از این مطالعه باتوجه به اهمیت باالی این باکتری و
عفونت ناشی از آن و آمار باالی سرطان معده در استان گلستان،
بررسی فراوانی ژنهای  cagAو  vacAدر سویههای هلیکوباکتر
پیلوری جدا شده از بیماران دچار ناراحتی های گوارشی است.
همچنین در این مطالعه ما ارتباط شیوع ژنهای ویروالنس
 cagAو  vacAهلیکوباکتر پیلوری با فاکتورهای دموگرافیک
(سن ،جنس ،قومیت ،نوع بیماری) نیز بررسی کردیم.

استخراج  DNAژنومیك
استخراج  DNAژنومیک از بلوکهای پارافینه بیوپسییهای
معده طبق پروتکل کیت (شرکت کیاژن ،کشور سازنده آلمیان بیا
شماره کیت  ) - 51304انجام شد .کیت استخراج  DNAاز بافت
شییامل Proteinase ،lysis Elution Buffer ،Wash Buffer
میباشد .پس از انجام مراحل استخراج  , DNAنمونهها تیا زمیان
انجیام  PCRدر دمییای  -20درجیه سلسیییوس نگهییداری شییدند.
کمیت و کیفیت درجه خلوص  DNAاستخراج شیده باروشهیای
اسپکتوفتو متری بررسی شد.
آزمون  PCRجهت شناسایی ژنهای  cagAو vacA
 cagAو vacA

برای انجیام  PCRاز پرایمرهیای اختصاصیی
استفاده شد که از مطالعات قبلی استخراج شده بود ،استفاده شید

مواد و روشها
نمونه برداری ،جمع آوری نمونه و بررسی هیستوپاتولوژی

(جدول  .)1واکنش  PCRژن  cagAبا حجم نهایی  25میکرولیتر

برای انجام این مطالعه توصیفی – مقطعی تمام بیمارانی که
از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور  1396به درمانگاه گوارش یا
بخش آندوسکوپی بیمارستان پنجم آذر شهر گرگان مراجعه کرده

شیامل ( PCR master mixدانمیارک ,)Ampliqon ،ییک میکیرو
موالر از هر پرایمر  Forwardو  Reverseو  DNAالگیو و نییز آب
مقطر دیونیزه شده تحت شرایط دمایی شامل واسرشیت اولییه در
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همچنین شرایط دمایی واکنش  PCRبرای ژن  vacAدر 36
سیکل شامل واسرشت اولیه در  94درجه سلسیوس به مدت 1
دقیقه و واسرشت ثانویه در دمای  94درجه سلسیوس بمدت 45
ثانیه ،مرحله اتصال پرایمر ( (Annelingدردمای  59درجه
سلسیوس به مدت  45ثانیه ،مرحله گسترش در دمای  72درجه
سلسیوس به مدت یک دقیقه و در نهایت گسترش نهایی در 72
درجه به مدت  6دقیقه انجام شد.

 94درجه سلسیوس به مدت 1دقیقه و واسرشت ثانوییه دردمیای
 94درجه سلسیوس بیه میدت  45ثانییه ،مرحلیه اتصیال پرایمیر
( (Annelingدر دمای  55درجه سلسییوس بیه میدت  60ثانییه،
مرحله گسترش در دمای  72درجه سلسیوس به مدت یک دقیقه
و در نهایت گسترش نهایی در  72درجیه سلسییوس بیه میدت 5
دقیقه با استفاده از دستگاه ترمال سایکلر (اپندروف ،آلمان) در34
سیکل انجام گرفت.

جدول  .1توالی الیگونوکلئوتیدی پرایمرهای استفاده شده در مطالعه حاضر

پرایمر

توالی الیگونوکلئوتیدی پرایمرها()5→3

طول قطعه()bp

منبع

642

28

5-CAATCTGTCCAATCAAGCGAG-3

vacA
5-GCGTCAAAATAATCCCAAGG-3
5-GATAACAGGCAAGCTTTTGA-3

cagA

499

25

5-CTGCAAAAGATTGTTTGGCA-3

به مشکالت گوارشی صورت گرفته است .در این مطالعه دامنه سنی
بیماران  25-74سال و میانگین سنی کل بیماران در  3گروه میورد
مطالعه  48/95 12/16سال بیود .از مجمیوع 120بیمیار شیرکت
کننده در این مطالعه 66 ،نفر مرد و  54نفر زن بودند .نتایج مطالعه
حاضر مشخص کرد که فراوانیی ژن  cagAدر گیروه سیرطان معیده
 67/5درصد  ،در زخم پپتیک  60درصد و در بیماران بدون زخیم و
سرطان معده  45درصد میباشد.
همچنین فراوانی ژن  vacAدر  3گروه مورد مطالعه به ترتیب
 55درصیید (سییرطان معییده) و  40درصیید (زخییم پپتیییک) و 27/5
درصد (بیماران بدون زخم و سیرطان) گیزارش گردیید .همیه 120
بیمار شرکت کننده در این مطالعه بر اسیاس مطالعیات بیوشییمیو
پاتولوژی شامل تست اوره آز ,هیستوپاتولوژی ,رنگ آمیزی گیمسیا
و روش ایمونوهیستوشیمیآلیوده بیه هلیکوبیاکتر پیلیوری بودنید. .
فراوانییی ژن  cagAدر  69بیمییار ( 57/5درصیید) و ژن  vacAدر 49
بیمار ( 40/8درصد) گزارش شد (جدول شماره .)2
در این مطالعه ژنهیای  cagAو  vacAدر نمونیههای دارای
سرطان معده با فراوانی بیشتری یافت شد .بیین فراوانیی ژنهیای
 vacAو  cagAبا بیماریهای گوارشی ارتباط معنی داری مشیاهده
نشد (جدول  P=0/56) ( .)2و.)P=0/102

الکتروفورز محصوالت PCR

محصوالت واکنش  PCRدر ژل آگیارز  1/5درصید (میرک،
آلمان) به مدت  45دقیقه بیا ولتیاژ  60الکتروفیورز گردیید .از ژل
تحت نور  uvعکس گرفته شد و تصیاویر بانیدها بیا نمونیه سیویه
هلیکوباکتر پیلوری تهیه شیده از بانیک میکروبیی ATCC43504
(کنترل مثبت) بررسی و تایید شدند .بیرای تاییید صیحت PCR
انجام شده یک نمونه از محصول تکثیر شده از هر یک ژنهیای
cagAو  vacAبرای تعیین توالی به شرکت ژن فناوران ارسال شد.
پس از انجام واکنش  ،PCRشیوع ژنهای  cagAو  vacAو ارتباط
این ژنها با جنسیت  ،سن و قومیت به صورت فراوانیی و درصید
نشان داده شد (جدول .)2
آنالیز آماری
برای بررسییهای آمیاری از نیرم افیزار  SPSSنسیخه  18و
آزمون  chi-squareو برای آمارهای توصیفی از مییانگین ،انحیراف
استاندارد ،فراوانی و درصید و بیرای سیطوت متهیرهیای کیفیی از
آزمون کای دو سطح معنی داری  0/05استفاده گردید.

یافتهها
مطالعه حاضر بر روی  120بیمار ( 40بیمیار سیرطان معیده,

 40بیمار زخم پپتیک و 40بیمار بدون زخم و سرطان معده) مبیتال
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جدول  .2فراوانی ژنهای  cagAو  vacAهلیکوباکتر پیلوری در بیماران گوارشی
بیماریهای گوارشی
ژن

مجموع

مجموع

سرطان معده تعداد(درصد)

زخم پپتیک تعداد(درصد)

بدون زخم و سرطان معده تعداد(درصد)

)%67/5( 27

)% 60( 24

)% 45( 18

%32/5)%5(13

)%40(16

)%55(22

)% 100( 40

)% 100( 40

)% 100( 40

)% 55( 22

)% 40( 16

)% 27/5( 11

)% 45( 18

)% 60( 24

)% 72/5( 29

)% 100( 40

)% 100( 40

)% 100( 40

و vacAدر گروه ترکمن و سیستانی بیشتر از گروه فارس بود .فراوانیی
ژن  cagAدر گروه ترکمن شامل  25بیمار ( )%49از  69بیمیار cagA
مثبت در گروه سیستانی شامل  27بیمار ( )%67/5از 69بیمیار cagA
مثبت و در گروه فارس شامل  17بیمار ( )%57/5از  69بیمیار نشیان
داده شیید .همچنییین ژن  vacAدر گییروه تییرکمن شییامل  23بیمییار
( )%45/1از  49بیمیار  vacAمثبیت در گیروه سیسیتانی شیامل 14
بیمار ( )%35از  49بیمار  vacAمثبیت و در گیروه فیارس شیامل 12
بیمار از 49بیمار ( )%41/4گزارش گردید .آنالیزهای آماری نشیان داد
که بین سین و جینس و قومییت بیمیاران و فراوانیی ژنهیای cagA
و  vacAارتباط معنی داری وجیود نیدارد و خصوصییات دموگرافییک
بیماران و متهیرهیا ارتبیاط معنیی داری بیا جایگاههیای ژنیی ندارنید
(( )P>0.05جدول شماره.)3

فراوانی ژن  cagAدر مردان بیمار  43مورد ( )%64/2و در زنیان
بیمار  26مورد ( )%49/1و فراوانی ژن  vacAدر مردان بیمار  32مورد
( )%47/8و در زنان بیمار  17مورد ( )%32/1گزارش گردید .بیا توجیه
به نتایج بدست آمده در ایین مطالعیه مییزان فراوانیی ژنهیای cagA
و  vacAدرمردان بیشتر از زنان نشیان داده شید .ارتبیاط معنیی داری
بییین فراوانییی ژنهییا و جنسیییت یافییت نشیید ( P=0/96و .(P=0/83
همچنین دراین پژوهش میزان فراوانی ژن  cagAدر بیماران با سینین
باالی  50سال  41میورد ( %60/3)%60/3و در سینین زییر  50سیال
 28مورد ( )%53/8مشاهده شد .همچنین فراوانی  vacAدر بیماران با
سنین زیر 50سیال  22میورد ( )%42/3و بیاالی  50سیال  27میورد
( )%39/7گزارش گردید .بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده ابتال بیه
عفونت هلیکوباکتر پیلوری ممکن است با باال رفتن سن افزایش یابید.
در بررسی قومیت بیمیاران نییز ،فراوانیی ژنهیای بیمیاریزای cagA

شکل  .1ژل الکتروفورز محصول مربوط به باند ژن  vacAهلیکوباکتر پیلوری.چاهک  8مربوط به کنترل منفی فاقد . DNAچاهک  2تا  7نمونههای حامل هلیکوباکتر
پیلوری واجد ژن  vacAو چاهک  1مربوط به سویه  ATCC43504هلیکوباکتر پیلوری ))Positive vacAکنترل مثبت وچاهک  Lمربوط بهLadder 100bp

از مقایسه نتایج بررسی بیان ژن با نتایج شمارش کلنی در
محیط کشت غنیشده  BHIآگار ،میتوان به این نتیجه رسید
باکتری موجود در هر سه محیط طی شوک انجماد زنده است و

نتایج الکتروفورز برای روز بیستم استخراج نشاندهندۀ بیان
ژن  16S rRNAدر هر دو تیمار  BHIبراث و  FBبود .ژن  hlyو ilnA
در هیچکدام از تیمارها بیان نشد (شکل .)4
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خاصیت بیماریزایی خود را از طریق بیان ژن  hlyدر دو محیط
شرایط مهذی ( )FB ،BHIدر روز دوم حفظ کرده است .از آنجا که در
شمارش باکتریها در محیط کشت غنی شاهد رشد باکتریها بودیم،
میتوان نتیجه گرفت باکتری وارد فاز  VBNCنشده است ،اما بر اثر
شوک دمایی وارده ضعیف شده است.

نتیجه بررسی کشت در بالد آگار در انتهای دورۀ انجماد
نتایج نشاندهندۀ رشد باکتری تلقیحشده از محییط  FBدر روز
شصتم و همولیز مثبت آن در محیط آگار خوندار بود.
نتایج بررسی بیان ژن محیط  FBدر محیط بالد آگار
نتایج نشاندهندۀ بییان ژن  16S rRNAو بییان مجیدد ژن hly

بود .در مورد ژن  inlAهیچگونه بیانی مشاهده نشد (شکل .)5
جدول  .3ارتباط خصوصیات دموگرافیک بیماران گوارشی و
جنس
مرد
زن

 cagAمثبت

 cagAمنفی

)%64/2(43
)%49/1(26
)%57/5(69

)%35/8(24
)%39/7(27
)%42/5(51

P-value

P=0/96

ژنهای cagA , vacA

 vacAمثبت

 vacAمنفی

)%47/8(32
)%32/1(17
)%40/8(49

)%52/2(35
)%67/9(17
)%59/2(71

P-value

P=0/83

کل
120

جمع
سن
کمتراز50
بیشتراز50

)%53/8(28
)%60/3(41
)%57/5(69

120
)%46/2(24
)%39/7(27
)%42/5(51

P=0/47

)%57/7(30
)%60/3(41
)%59/2(71

)%42/3(22
)%39/7(27
)%40/8(49

P=0/774

کل
120

جمع
قومیت
ترکمن
سیستانی
فارس

)%49(25
)%67/5(27
)%58/5(17
)%57/5(69

120
)%51(26
)%32/5(13
)%41/4(12
)%42/5(51

P=0/20

)%54/9(28
)%65(26
)%58/6(17
)%59/2(71

)%45/1(23
)%35(14
)%41/4(12
)%40/8(49

P=0/622

کل
جمع

120

120

شکل  .2ژل الکتروفورز محصول مربوط به باند ژن  cagAهلیکوباکتر پیلوری.چاهک 5و  6مربوط به کنترل منفی فاقد  DNAچاهک  4-2نمونههای حامل هلیکوباکتر پیلوری
واجد ژن  cagAو چاهک  1مربوط به سویه هلیکوباکتر پیلوری  Positive cagA ATCC43504به عنوان کنترل مثبت و چاهک  Lمربوط بهLadder 100bp
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در حال توسعه و توسعه یافته ،بررسی عوامل ایجاد کننده
بیماریهای گوارشی مانند زخم معده ،سرطان معده و زخم دوازدهه
بسیار حائز اهمیت میباشد .با توجه به اهمیت باکتری هلیکوباکتر
پیلوری در بروز این بیماریها ،افزایش شیوع ژنهای  cag Aو vac
 Aو اثرات آنها بر روی بافت معده و ایجاد التهاب در روند مزمن
شدن این بیماریها قابل توجه میباشد (.)22 ،21
مطالعه ای تحت عنوان بررسی ژن های ویروالنس هلیکوباکتر
پیلوری در گاستریت ،زخم پپتیک و سرطان معده درالئوس
درسال  2014بر روی  329بیمار با عارضه دیسپپسی انجام شده،
آنها گزارش کردند که از  119بیمار آلوده به هلیکوباکتر پیلوری 83
نفر آنها مبتال به گاستریت 20 ،نفر دارای زخم پپتیک و  3نفر مبتال
به سرطان معده میباشند .آنها فراوانی ژن  cagAرا  99/2درصد
گزارش کردند .این محققین نتیجه گرفتند که ژن  cag Aتقریب ًا در
تمامی  119بیمار الئوسی وجود داشته و ژنهای  cagAو vacA
مهمترین فاکتورهای ویروالنس در عفونت ناشی از هلیکوباکتر
پیلوری میباشند ( .)23ژنهای بیماریزای مشهور هلیکوباکتر پیلوری
ممکن است در اثر میانکش باکتری– میزبان در طی استقرار باکتری
درآنتروم معده انسان گسترش یابد ( .)24به نظر میرسد که این
فاکتورهای بیماریزا به بقای باکتری در محیط اسیدی و سازگاری آن
با شرایط نامناسب محیط اطراف باکتری در معده و نیز مقابله با
سیستم ایمنی میزبان کمک کرده و بدین ترتیب باعث تخریب بافتی
و پیامدهای بالینی میشود ( .)26 ،25نتایج گزارش شده توسط
محققان ایرانی درمورد ارتباط بین ژن  vacAو بیماریهای گوارشی
متفاوت است .به عنوان مثال احمدی و همکاران درکرج نشان دادند
که فراوانی ژنهای  vacAو  cagAدر بیماران مبتال به سرطان معده
به ترتیب  32درصد و  14درصد میباشد که مقادیر ان از فراوانی
گزارش شده در مطالعه حاضر کمتر بوده است ( .)27اختالف
درصدهای ارایه شده در مورد شیوع این ژنها را میتوان به انتشار
جهرافیایی و عوامل محیطی مرتبط دانست ( .)28در مطالعه مشابهی
که توسط طالبی و همکاران در سال  2011انجام شد در  128بیمار
مبتال به سرطان معده ،زخم معده و گاستریت که آلوده به
هلیکوباکتر پیلوری بودند ،فراوانی  cagAدر سرطان معده %57/5
گزارش گردید که بانتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)29در یک
مطالعه  Palframanو همکارانش در سال  2012نشان دادند که ژن
بیماریزای  vacAایجاد کننده یک توکسین کلیدی در آسیب بافتی
میباشد و باعث آسیب به سلولهای اپیتلیال معده و زخم معده
میشود ( .)30در نهایت میتوان این طور نتیجه گیری کرد که
عوامل بیماریزای هلیکوباکتر پیلوری با وجود خاصیت بیماریزایی و

بحث و نتیجهگیری
عفونت هلیکوباکتر پیلوری در انسان تحت تاثیر فاکتورهای
میزبانی  ،ژنتیکی و باکتریایی قرار دارد .در این مطالعه با توجه به
نتایج بدست آمده از مجموع  120بیمار شرکت کننده در این مطالعه
 69بیمار ( )%57/5واجد ژن ویروالنس  cagAو  )%42.5(49بیمار
واجد ژن  vacAAبودند .آنالیز مولکولی ژنهای ویروالنس  cag Aو
 vacAهلیکوباکترپیلوری نشان داد که بیشترین فراوانی  vacAو cag
 Aدر بیماران مبتال به سرطان معده و زخم پپتیک بوده است.
فراوانی ژن  cag Aدر سرطان معده  67/5درصد ،در زخم
پیتیک  60درصد و در بیماران بدون زخم و سرطان معده  45درصد
بود که با مقادیر فراوانی این ژنها در سویههای هلیکوباکتر پیلوری
جدا شده از کشورهای مختلف متفاوت میباشد Podzorski .و
همکاران در آمریکا گزارش کرده اند که  66درصد از سویههای
هلیکوباکتر پیلوری حامل ژن  cag Aمیباشند .همچنین  Chenو
همکاران نشان داده اند که  94درصد از سویههای جدا شده از بیماران
مبتال به زخمهای پپتیک و سرطان معده دارای ژن  cag Aمیباشند
( .)14سویههای هلیکوباکتر پیلوری که دارای ژن  cag Aو Vac Av
هستند نسبت به سویههای فاقد ژنهای بیماریزا شیوع بیشتری دارند.
شیوع سویههای دارای ژن  cagAو  vacAدر نواحی جهرافیایی
گوناگون متفاوت است .به عنوان مثال فراوانی سویههای هلیکوباکتر
پیلوری در بیماران مبتال به گاسترودئودنال در کره  97درصد ،در چین
 93/4درصد در مالزی  94درصد در هلند  46درصد ،در آلمان 87/2
درصد است ( .)15بنابراین به نظر میرسد که از جمله دالیل اختالف
نتایج مطالعات مختلف موقعیت جهرافیایی ،سیستم ایمنی میزبان،
فاکتورهای محیطی و ژنتیکی ،گروه سنی افراد بیمار مورد مطالعه و
حجم نمونه جمع آوری شده میباشد (.)17 ،16
مشاهدات ما با گزارشهای  Molaeiو همکارانMohammadi ،

و همکاران و  Shiraziو همکاران مطابقت دارد بطوریکه فراوانی
سویههای  cag Aمثبت و  vacAمثبت در بیماران مبتال به اختالالت
گوارشی بیشتر است ( .)18مطالعات نشان داده است که شیوع ابتال
به هلیکوباکتر پیلوری و گاستریت مزمن فعال در سنین پایین تر
بیشتر است که با افزایش سن شیوع ابتال به هلیکوباکتر پیلوری
افزایش یافته و عوارض ناشی ازآن بیشتر خواهد بود (.)19
 Abdollahiو همکاران در تهران در مطالعه ای دیگر فراوانی ژن cag
 Aرا در بیماران مبتال با زخم معده را  35/1درصد گزارش کردند که
تقریبا مشابه فراوانی گزارش شده در مطالعه حاضر میباشد (.)20
با توجه به خطر باالی ابتال به بیماریهای گوارشی در کشورهای
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 نویسندگان این مقالیه از پرسینل میکیروب شناسیی. میباشد1397
دانشگاه علوم پزشکی گلستان و واحید توسیعه حماییت از تحقیقیات
بالینی مرکز آموزش درمانی بیمارسیتان پینجم آذر گرگیان بیه علیت
همکاری صمیمانه در اجرای ایین پیروژه کمیال تشیکر و قیدردانی را
.دارند

مرتبط بودن با سرطانهای دستگاه گوارش موجب کلونیزاسیون
بیشتر باکتری و ایجاد التهاب بافتی و پاسخ ایمنی شدیدتری در
.نمونههای بافتی معده میشوند
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