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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 42-48، 1391، مهر )64شماره پیاپی  (5، شماره15                                                                                                     سال                 
  

هاي بیوپسی معده  نمونه هلیکوباکتر پیلوري جدا شده از cagA بررسی فراوانی ژن
  1387-1389هاي   طی سالدر استان تهران

  
  2الناز السادات میرصمدي ،2، افسون تقوي3، میترا رفیع زاده*2، هانیه رضایی1حسین گودرزي

  
   تهران، ایران گروه میکروبیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،،استاد -1
  تهران، ایرانگروه میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژي، -2

  تهران، ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،، گروه پاتولوژي،استادیار -3

 
 13/9/90:  تاریخ پذیرش23/7/90 :تاریخ دریافت

 

 چکیده
هاي مزمن باکتریایی در انسان است به طوري که  ترین عفونت عفونت هلیکوباکتري پیلوري یکی از شایع: زمینه و هدف

هاي متعدد  این باکتري سبب بروز بیماري. باشند عه ایران آلوده به هلیکوباکتر پیلوري می درصد افراد جام85که بیش از 
 ،زایی باکتري  موثر در بیماريعواملیکی از . شود هاي گوارشی و حتی بروز بدخیمی می گوارشی نظیر التهاب معده، زخم

هاي فاقد این ژن،   نسبت به سویهزایی باالتري از قدرت بیماري cagAهاي حاوي ژن  سویه. باشد می cagAژن 
هاي هلیکوباکتر پیلوري در مبتالیان به اختالالت  سویه cagA ژنهدف از انجام این تحقیق تعیین فراوانی . برخوردارند

  .باشد گوارشی مراجعه کننده به مرکز درمانی بیمارستان امام حسین می
بعد از .  بیمار مورد استفاده قرار گرفت84نه ناحیه انتروم معده هاي پارافی توصیفی، بلوك  در این مطالعه :ها مواد و روش

باکتري با استفاده   DNA.هاي هلیکوباکتر پیلوري بررسی گردید تهیه برش و رنگ آمیزي گیمسا، حضور و دانسیته نمونه
 .شدتعیین  PCRپرایمرهاي اختصاصی ژن به روش  با استفاده از cagAاز کیت استخراج گردیده و حضور ژن 

 72 ،هلیکوباکتر پیلوري مثبت بودند  نمونه بلوك پارافینه که در رنگ آمیزي گیمسا از نظر84 در این مطالعه از :ها یافته
)  درصد9/63(  سویه16s rRNA ،46هاي   از بین نمونه و مثبت 16s rRNAسویه هلیکوباکتر پیلوري ) درصد7/85(

بیشتر از مبتالیان به )  درصد5/43 (زخم گوارشی بیماران مبتال به مثبت در بین cagAشیوع . بودند cagAداراي ژن 
  . بود)  درصد30 (التهاب معده

 زخم معده ان مبتال به بیماردر بین cagAژن هلیکوباکتر پیلوري با  در این مطالعه نشان داده شده است که :گیري نتیجه
  .بیشتر می باشدو سرطان در مقایسه با بیماران دیگر 

  واکنش زنجیره اي پلی مورفیسم هلیکوباکتر پیلوري،  ،CagA: کلیديواژگان 
  
  
  
  
  
  
  
   تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه میکروب شناسی:نویسنده مسؤل*

Email: h_rezaee101@yahoo.com 
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  مقدمه
) Helicobacter pylori(هلیکوباکتر پیلوري

 اغلب در باشد که باسیل گرم منفی و میکروآئروفیلیک می
مخاط معده کلونیزه شده و عامل اتیولوژیک گاستریت، 

 MALT (لنفوم هاي گوارشی وآدنوکارسینوماي معده، زخم
Mucosa-Associated Lymphoid Tissue( دیگر  و

میزان شیوع آلودگی به  .باشد ها می بدخیمی
پیلوري در کشورهاي در حال توسعه بیشتر است  هلیکوباکتر

 جمعیت این کشورها به این  درصد80زکه بیش ا به طوري
  ).2، 1(باشند باکتري آلوده می

دهد که عوامل  مطالعات متعدد نشان می
زایی باکتري، عوامل محیطی و ژنتیک میزبان در  بیماري

  ).3(هاي گوارشی نقش دارند ایجاد بیماري
ژن وابسته به  زایی از میان عوامل متعدد بیماري

 به )A) cytotoxin-associated gene A سیتوتوکسین
اثر  دلیل ناهمگونی ژنتیکی در نواحی جغرافیایی متعدد و نیز

  . )4-6(سزایی برخوردار استه در چرخه سلولی از اهمیت ب
پیلوري به عنوان مارکر  هلیکوباکترcagAژن 

 .باشد خطر بروز بیماري زخم معده و سرطان معده می
هاي مختلف  تحقیقات اولیه در مورد واریانت

 با  cagA ها، ارتباط بین وجود  و ایزوله H.pyloriهاي ونهگ
زایی و قابلیت ایجاد تغییرات متعدد  افزایش بیماري

هاي معدي انسان را  مورفولوژیکی و بیوشیمیایی در سلول
ها وجود   سویه درصد50-70این ژن در . )7(کند ثابت می

وجود  دارد که در برخی گزارشات از کشورهاي آسیایی
در انتهاي . )9، 8( گزارش شده است درصد90ن تا این ژ

 ،I در ناحیه )Pathogenisity  Island( جزایر پاتوژنیسیتی
  cagA وجود دارد که محل قرار گیري ژنbp40قطعه 

  درصد35  گوانوزین آن- میزان سیتوزیندرصد باشد، می
 ) درصد39(ه تفاوتی با نواحی دیگر ژنوم باشد ک می

هاي  قال افقی به برخی سویهطی انت  cagA.دارد
 جزایر .)11 ،10(پیلوري منتقل شده است هلیکوباکتر

 ژن در 18 .کند  ژن را کد میPAI( 31(پاتولوژیکی 
 IV) T4SS-Type4 گیري سیستم ترشحی تیپ شکل

Secretary System ( نقش دارد که قابلیت نفوذ و
هاي باکتریایی را به سلول  ترانسلوکاسیون ماکرومولکول

 کد cagAتوسط ژن( cagAپروتئین . کند زبان فراهم میمی
هاست و به عنوان      یکی از این ماکرومولکول) شود می

  .کند  عمل میT4SSسوبستراي 
cagA که باشد میهاي سطحی   یکی از پروتئین 

پس از ورود به و زایی باالیی برخوردار است  از قدرت ایمنی
ی شدن سلول میزبان تلیال معده منجر به دوک هاي اپی سلول

تواند به طور مستقیم پس  می  cagAبنابرین پروتئین . شود می
هاي پیام  هاي هدف و تداخل با سیستم از ورود به سلول

زایی باکتري و بیان  رسانی سلول، سبب افزایش بیماري
 cagAژن . شود می cag PAIزایی  هاي جزایر بیماري ژن

و سبب تغییرات نقش مهمی در پیام رسانی سلول داشته 
ها  موفولوژیکی متعددي نظیر تکثیر و آپپتوزیس در سلول

هایی نظیر زخم  با بروز بیماري cagA وجود ژن. شود می
- 14( آتروفی مخاط و سرطان معده مرتبط است،دوازدهه

توان بیشتري در بروز  cagAهاي حاوي ژن سویه .)12
 Abnormal Gastrin AGS)هاي آپپتوزیس در سلول

Secretion) 16،15(دارند.(  
 cagAژنهدف از انجام این تحقیق تعیین فراوانی 

هاي هلیکوباکتر پیلوري در مبتالیان به اختالالت  سویه
  .باشد گوارشی می

  
  ها روش مواد و

 بیمار مبتال به 84 در این مطالعه توصیفی، از
هاي  اختالالت گوارشی که نمونه بیوپسی آنها در طی سال

آوري شده بود،  وك پارافینه جمع به صورت بل88-89
 ،  H.pylori نمونه بلوك پارافینه 84همه . گردیداستفاده 

از بین . مثبت بودند که با رنگ آمیزي گیمسا تعیین شده بود
نفر مبتال به التهاب معده  H.pylori .34به  بیمار مبتال84

 3/33(زخم گوارشی به  بیمار مبتال 28 ،) درصد5/40(
)  درصد4/21(ر مبتال به بدخیمی و آتروفی  بیما18، )درصد

)  درصدNUD(None Ulcer Disease)  )8/4 نمونه 4و 
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نامه از  الزم به ذکر است قبل از انجام پاتولوژي پرسش. بودند
  .بیماران تهیه شده بود

هاي پارافینه به  بلوك DNAجهت استخراج 
 میکرون برش داده شده و توسط کیت 5-8ضخامت 
ز بافت پارافینه شرکت کیاژن طبق پروتکل  اDNAاستخراج 

 درجه -20گفته شده در کیت استخراج شد و در دماي 
ابتدا با استفاده از پرایمرهاي . داري شد گراد نگه سانتی

 مختص گونه هلیکوباکتر، هویت 16s rRNAاختصاصی 
 در مرحله بعدي جهت تعیین ).17(ها مشخص شد سویه

حیه حفاظت  ناصاصیاختاز پرایمرهاي  cagAحضور ژن 
 5-GAT AAC AGG CAAتوالی شده ژن با استفاده از 

GCT TTT GAG G-35 و  رفت به عنوان پرایمر-

GCG TCA AAA TAA TTC CAA GG-3 به 
). 18(استفاده شد cagA براي تکثیر ژن برگشتعنوان پرایمر 

در تمام این مراحل سویه هلیکوباکتر پیلوري کشت شده به 
تکثیر ژن مورد نظر در حجم . نترل استفاده شدعنوان سویه ک

 20 در حجم  cagAتکثیر ژن  میکرولیتر با استفاده از20
کرولیتر ی م2کرولیتر آب، ی م4/13تفاده از کرولیتر با اسیم

کرولیتر ی م4/0کرولیتر منیزیم کلراید، ی م10x، 2/1بافر 
کدام از پرایمرها کرولیتر از هر ی م5/0داکسی نوکلئوتید، 

 و Taq polymerase آنزیم 1/0، )کرولیتریم/  پیکومول25(
 با  PCRمحصوالت .کرولیتر نمونه مورد نظر انجام شدی م2

 الکتروفورز شد و پس از  درصد2استفاده از ژل آگارز 

رنگ آمیزي با اتیدیم برماید زیر نور ماوراء بنفش مشاهده 
  .شد

هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار   داده
SPSS تجزیه و  براي .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

مجذور کاي و آزمون دقیق فیشر ها از آزمون  تحلیل داده
  . در نظر گرفته شد05/0سطح معنی داري  .استفاده شد

  
  ها یافته

 52 سال بوده که شامل 6/56بیماران  میانگین سنی
 داري بین بیماري و سن بیمار ارتباط معنی. بود زن 32مرد و

آتروفی و بدخیمی در افراد باالي ). >001/0p(داشتوجود 
که گاستریت در سنین  در حالی ،شد سال دیده 50

و زخم معده )  درصد5/62( بیشتر دیده شد) 50-30(میانسالی
 7/66( سال بیشتر شیوع داشت30 از تر در سنین جوانی پایین

  ).1جدول)(درصد
وژي آلودگی به هلیکوباکتر پیلوري به روش پاتول

 84هویت همه . دخص شده بوبا رنگ آمیزي گیمسا مش
هاي مولکولی با  هاي هلیکوباکتر پیلوري توسط روش سویه

مختص سویه  16s rRNAاستفاده از پرایمر اختصاصی 
 543اي به طول   قطعهPCRهلیکوباکتر تایید شد و محصول 

. دهد جفت باز بوده که وجود هلیکوباکتر پیلوري را نشان می
 16sاز نظر )  درصد7/85(نمونه  72 ،نمونه 84 انمی از

rRNAمنفی بود)  درصد3/14( نمونه12 مثبت بودند و. 
   توزیع فراوانی بیماري هاي گوارشی بر حسب سن.1جدول

  رده سنی  جمع کل  سال51بزرگتر از    سال50-31بین   سال30کمتر از 
  صددر  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  گروه بیماري

 100 34 7/64 22 4/29 10 9/5 2 گاستریت
 100 28 6/77 22 1/7 2 3/14 4 زخم معده

 100 18 100 18 0 0 0 0 بدخیمی
NUD 0 0 4 100 0 0  4 100 

 100 84 8/73 62 19 16 1/7 6 جمع کل
  =001/0p:نتیجه آزمون آماري

  
 وجود سویه PCRدلیل این که با انجام روش ه ب

 نمونه مثبت شده 72ید شد، در این مطالعه از باکتر تائ هلیکو
 cagA، براي بررسی وجود ژن 16s rRNAاز لحاظ 

 9/63(نمونه 46 نمونه مثبت، 72این از بین . استفاده شد

با استفاده از پرایمرهاي اختصاصی ناحیه حفاظت ) درصد
 جفت باز تولید شده 349تکثیر شده و قطعه  cagAشده ژن 

 نمونه 26 .)1شکل(بود cagAنشان دهنده حضور ژن 
میانگین سنی . منفی بودند cagA)  درصد1/36(باقیمانده 
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.  سال بود46/55 و 56 به ترتیب  cagAبدون ژن  بیماران با و
 دار در دو گروه از لحاظ آماري معنیسن بیماران اختالف 

انحراف معیار و میانه در گروه داراي ). <05/0p(نبود
که این مقادیر   بود در حالی73و  24/17 به ترتیب  cagAژن

در  .باشد  می52 و92/17به ترتیب  cagAدر گروه فاقد ژن 
 1/39(18مرد و )  درصد9/60(28مثبت  cagA  نمونه 46بین 

داري  معنیاختالف زن بودند که از لحاظ آماري  )درصد
 در بیماران مبتال به زخم  cagAژن). <05/0p(وجود ندارد

بیماران  در ). درصد4/71( را داشتده بیشترین فراوانیمع
 4/44 هاي گوارشی این میزان به آتروفی و بدخیمی مبتال

 گزارش  درصد7/41در بیماران مبتال به گاستریت   ودرصد
 و فاقد cagAاختالف در دو گروه حاوي ژن ). 2جدول(شد

دار  هاي گوارشی به لحاظ آماري معنی بیماريژن از نظر 
  ).p=07/0(نبود

  

  
 با CagA برروي ناحیه حفاظت شده ژن PCRنتایج . 1شکل 

  استفاده از پرایمرهاي اختصاصی
  

   بر حسب گروه بیماري  cagA توزیع فراوانی مطلق و نسبی ژن .2جدول
cagA  درصد(تعداد(  

  مثبت  منفی
  ژن  جمع کل

  گروه بیماري
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 100 28 50 14 50  14 گاستریت
 100 26 9/76 20  1/23 6 خم معدهز

 100 14 1/57 8 9/42 6 بدخیمی
NUD 0 0 4 100 4 100 

 100 72 9/63 46 1/36  26 جمع کل
  

  بحث
هلیکوباکترپیلوري عامل اتیولوژیک التهاب معده، 

 خطر ابتال به سرطان معده و عامل زخم گوارشی و
 بررسی این مطالعه به. رود شمار میه هاي لنفوئیدي ب بدخیمی

و ارتباط آن با  cagAزایی  حضور ژن شاخص بیماري
ه هاي گوارشی پرداخته و ارزش ردیابی این ژن را ب بیماري

گري بیماران در معرض خطر باال تعیین نموده  منظور غربال
 PCRدر محصول  cagA در صورت حضور ژن. است

. شود  جفت باز تکثیر می349طول ه حاصل قطعه ژنی ب
 از افراد  درصد9/63ن مذکور نشان داد که  حضور ژبررسی

 cagAهاي گوارشی، داراي سویه حاوي ژن  دچار بیماري
هاي  در سویه cagAمقایسه فراوانی ژن . مثبت هستند

دهد  هلیکوباکترپیلوري ایرانی و کشورهاي غربی نشان می
باشد و   غربی میيکه فراوانی این ژن باالتر از کشورها

 97(جنوب شرقی از جمله کرهمشابه کشورهاي آسیاي 
فراوانی ژن . )20، 19(باشد می)  درصد95( و ژاپن) درصد
cagA گزارش شده )  درصد94( در کشور برزیل نیز باال

 ،در کشورهاي مختلف cagAتنوع فراوانی ژن . )21(است
دلیل تفاوت در جمعیت بیماران مورد مطالعه ه ممکن است ب

  .ی باشدهاي مورد بررس و تنوع ژنتیکی سویه
توسط موالیی و در مطالعه صورت گرفته 

 درصد گزارش cagA، 6/79همکاران میزان فراوانی ژن 
مطالعه انجام شده توسط دوستی و همکاران در . )22(شد

شهرکرد و دورقی و همکاران در تهران میزان فراوانی ژن 
cagA  ه  گزارش نمود درصد2/84و  5/83را به ترتیب

یگر انجام شده توسط شکوهی زاده و  مطالعه د).24،23(است
  درصد18/35ن میزان فراوانی این ژن را همکاران در تهرا

 در مطالعه  cagAتفاوت در فراوانی ژن. )25(گزارش نمود
www.SID.ir
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کنونی با مطالعات دیگر مربوط به استفاده از پرایمرهاي 
تفاوت جغرافیایی و  متفاوت به منظور جستجوي ژن مذکور،

رغم یاین مطالعه عل. تواند باشد  شده میآوري نوع نمونه جمع
استفاده از پرایمرهاي مشابه با دورقی و همکاران نتیجه 

تواند به علت استفاده از  یکسانی را نداشت که این امر می
اما با . هاي بلوك شده پارافینه در مطالعه کنونی باشد نمونه

توان نتیجه گرفت  وجود اختالف در شیوع این باکتري می
هاي ایرانی مناطق   از فراوانی یکسانی در سویهcagA که ژن

  .جغرافیایی مختلف برخوردار است
 بیماران دچار زخم معده  درصد70اگرچه بیش از 

هاي  در گروه cagA ژن  ،مثبت بودند cagAحامل سویه 
 و ارزش  فراوانی مشابهی داشتمختلف بیماران تقریباً

تالالت گوارشی از گري بیماران دچار اخ چندانی براي غربال
در این مطالعه براي بررسی . جمله بدخیمی و گاستریت ندارد

اثر پارافین بر روي باکتري و تاثیري که بر نتایج آزمایشات 
هاي پارافینه استفاده شد که  گذارد، اولین بار از نمونه می

رسی هاي پارافینه را بر  در نمونهCagAبتوان میزان بروز 
در هلیکوباکترپیلوري  ،ج تحقیقبا توجه به نتای. کرد

هاي پارافینه شده به صورت فیکس باقی مانده و تاثیري  نمونه
  .گذارد  نمیPCRدر نتایج 

که این  با توجه به محدودیت زمانی در صورتی
 vacA، sabAهاي ویروالنس دیگري نظیر  ژن با شاخص

تري از  توان پیش بینی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، می
ي پاتولوژي حاصل از عفونت هلیکوباکتر پیلوري پیامدها

زا در تعامل با  هاي متعدد بیماري داشته و ارتباط شاخص
  .ارزیابی کردرا یکدیگر در بروز بیماري حاصل 

  
 نتیجه گیري

دهد که در  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می
 ظهاي بیوپسی که در رنگ آمیزي گیمسا از لحا نمونه

 16sتوان از ژن  ت گزارش شده، میب مثپیلوريرهلیکوباکت

rRNA اختصاصی سویه هلیکوباکتر به جاي استفاده از 
، براي تائید سویه  UreCروش مرسوم بررسی حضور ژن 

با   cagA این مطالعه تایید کرد که ژن  همچنین.استفاده کرد

بیماري زخم معده و سرطان در مقایسه با بیماران دیگر 
  .داري دارد ارتباط معنی

  
  قدردانی تشکر و

از معاونت آموزشی دانشکده پزشکی شهید 
پژوهش و  این مالی از پشتیبانی و علمی بهشتی براي حمایت

چنین از بخش میکروب شناسی که تجهیزات و امکانات  هم
. گردد بخش را در اختیار این پژوهش قرار دادند قدردانی می

صوبه  م351این پژوهش نتیجه کار پایان نامه به شماره 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان بررسی 

هاي ویروالنس هلیکوباکتر پیلوري جدا شده از  شاخص
  .باشد  میPCRبیماران گوارشی به روش 
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