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هلیکوباکتر پیلوري در مدفوع اطفال سرم مثبت شهرستان کرمانشاهcagAو vacAررسی فراوانی آلل هاي ژن ب
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باعث vacAوcagAهلیکوباکتر پیلوري به علت وجود ژنهاي سوش هاي . هلیکوباکتر پیلوري عامل به وجود آورنده بیماریهاي گوارشی میباشد: زمینه و هدف
بسیاري از مطالعات انجام شده برروي کودکان که نشانه عفونت هلیکوباکتر پیلوري را دارند از طریق . بروز و افزایش خطر ابتال به سرطان معده میشوند

9تا 2کودك 300این تحقیق بر روي : روش بررسی.  ه خود نیز داشته باشندآندوسکوپی نشان دهنده آن است که ممکن است سویههاي بدخیم تري را در معد
علیه هلیکوباکتر پیلوري مورد بررسی قرار گرفتند پس از IgGنمونهها ابتدا به روش سرولوژِي از نظر وجود آنتی بادي . ساله شهرستان کرمانشاه صورت گرفت

) m2و m1(و ) s2،s1c،s1b،s1a(به همراه آلل هاي vacAوجود ژنهاي ) PCR(زنجیرهاي پلی مراز از نمونه هاي مدفوع، به وسیله واکنش DNAاستخراج 
50کورك مورد بررسی 300از : بررسی شد  یافته ها... مورد بررسی قرار گرفتند و ارتباط آن ها با متغیرهایی مثل سن، جنس، تعداد افراد خانواده و cagAو ژن 

در این تحقیق مشخص گردید که اغلب سویههاي جدا شدهی هلیکوباکتر . علیه هلیکوباکتر پیلوري مثبت تشخیص داده شدندIgGادي نمونه از نظر وجود آنتی ب
vacAs2طبق نتایج به دست آمده، آلل : نتیجه گیري.  تشخیص داده شد%10در این سویهها تنها cagAرا دارند ولی فراوانی ژن vacAs2/m2پیلوري ژن 

براي اطمینان از این موضوع . خصی براي پیشبینی آلودگی و خطر اتو بیماریهاي ناشی از عفونت با هلیکوباکتر پیلوریدر این منطقه در نظر گرفته شودمیتواند شا
.گرددانجام مطالعات ملکولی وسیع تري در سایر جمعیتها پیشنهاد می

PCR،cagA،vacAآلل ، هلیکوباکتر پیلوري، :هاى کلیدىواژه

Prevalence of Helicobacter Pylori Vaca Allels and Caga Genes in the Feces of
Seroposetive Children in Kermanshah
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Bacground and Objectives:  Helicobacter pylori is an important factor digestive disease. cagA and vacA
genes of H. pylori strains cause increased risk of stomach cancer. Many studies on children who have
symptoms of H. pylori infection by endoscopy indicate that more virulent strains may also have his
stomach.  Material and Methods: In this study, 300 children aged 2 to 9 years were examined and tested
for detction of anti IgG. After DNA extraction from stool, samples tested by PCR for detection of vacA
genotypes including allele frequency, (s1a, s1b, s1c, s2) and (m1a, m1b, m2) and for the presence of
cagA gene  Results and discussion: The findings showed that most strains of H. pylori genotypes vacA
s2/m2 are isolated. But the frequency of cagA gene see in only 10 %. According to the results, the most
frequent allele of the gene vacA s2/m2 this area has existing children. To ensure these wider molecular
studies in other populations is recommended.

Keywords: Allel, Helicobacter pylori, vacA, cagA, PCR

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

