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 )1مرکز تحقیقات پروتئومیکس ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 )2مرکز تحقیقات بیماری های منتقله از آب و غذا ،پژوهشکده گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 )3تحقیقات بیماری های گوارش و کبد ،پژوهشکده گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت9911/99/91 :

چکیده
مقدمه :شدت عوارض بالینی ایجاد شده در بیماران آلوده به هلیکوباکتر پیلوری بسته به تنوع ژنتیکی سویه های باکتری متفاوت می باشد.
کلونیزاسیون و اتصال باکتری به میزبان به عنوان اولین مرحله بیماریزایی مطرح می باشد .این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای بیماریزا در سویه های
هلیکوباکتر و قدرت چسبندگی آن ها به رده سلولی  AGSو ارتباط این چسبندگی با شدت عوارض بالینی در بیماران آلوده به این سویه ها انجام شده
است.
مواد و روش ها :ژن های  vacA, iceA, cagA, babAو  cag-PAIدر سویه های باکتری با قدرت بیماریزایی متفاوت با  PCRمورد بررسی
قرار گرفتند .هم چنین تیمار رده سلولی  AGSبا این سویه های باکتری به منظور بررسی ارتباط بین میزان اتصال با قدرت بیماریزایی آن ها در بیماران
آلوده ،مورد آزمایش قرار گرفته شد.
یافته های پژوهش :سویه هایی با قدرت بیماریزایی شدید دارای همه ژن ها و در سویه دیگر ژن های موثر در فرآیند اتصال باکتری حضور
داشتند .نتایج میزان اتصال نیز حاکی از تفاوت بین سویه ها می باشد .در سویه های بیماریزاتر ،باالترین و سویه دیگر کمترین ،میزان اتصال مشاهده
شد.
بحث و نتیجه گیری :در اتصال باکتری به میزبان ،بسیاری از ژن ها نقش دارند که حضور و یا عدم حضور یک یا دو ژن تاثیر زیادی بر روی
قدرت و میزان اتصال باکتری به سلول میزبان نخواهد داشت .ژن های چسبندگی در حضور انکوژن ها می توانند سبب تظاهرات بالینی شدیدتری در
میزبان شوند.
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مقدمه
هلیکوباکتر پیلوری یک ارگانیسم گرم منفی،
میکروآئروفیلیک کند رشد ،مارپیچی شکل می باشد که
در موکوس معده بیش از  05درصد جمعیت انسانی
مشاهده می شود .در افراد آلوده به این باکتری ریسک
ابتال به زخم معده ،زخم روده و یا حتی سرطان معده
افزایش می یابد( .)1بر این اساس در سال  1991آژانس
بین المللی تحقیقات سرطان( ،)IARCهلیکوباکتر را به
عنوان کارسینوژن تیپ  1معرفی کرد و جایزه نوبل
پزشکی در سال  5550برای کشف این باکتری و نقش
آن در ایجاد زخم معده به وارن و مارشال داده شد(.)5
مطالعات ژنتیکی نشان داده است که سویه های
مختلف این باکتری تنوع ژنتیکی باالیی دارند .این تنوع
ژنتیکی در ژن های بیماریزا ،می تواند در فرآیند
بیماریزایی این باکتری تاثیرگذار باشد و در نتیجه آن
تنوع گسترده بیماریزایی این باکتری مشاهده می شود.
بنا بر این ،عالوه بر فاکتورهای ایمنولوژیک میزبان و
فاکتورهای محیطی ،تنوع ژنتیکی سویه های باکتری
عامل مهمی در قدرت بیماریزایی این باکتری به شمار
می آید(.)3
فاکتورهای بیماریزایی متعددی در ایجاد عفونت
ایجاد شده توسط هلیکوباکتر معرفی شده اند که در این
میان  CagAکه توسط ژن های مرتبط با جزایر
بیماریزایی  cag-PAIکد می شود و سیتوتوکسین
 VacAنقـش عمــده ایی را در قــــدرت و شدت
بیماریزایی هلیکوباکتر بر عهده دارند .هم چنین
مطالعات نشان داده اند که ژن های ناحیه لوکوس
 cag-PAIنیز نقش مهمی در پاسخ های التهابی
میزبان و کارسینوژنز این باکتری دارند .این لوکوس
یک توالی با طول  15 Kbاست که  35ژن را کــد
می کند .تقریباً  05درصد سویه های غربی و 95
درصد سویه های شرقی دارای  cag-PAIهستند(.)1،0
مطالعات انجام شده در دهه اخیــر نشـــان داد که
 ،cag-PAIدر ســـویه هایی با بیماریـــزایی باال دیده
می شود ،اما در میان مطالعات بسیـــاری نیز نشان
داده اند که در سویه های جدا شده از افراد با شدت
بیماری کمتر نیز این نواحی ژنی وجود دارند( .)0،6از
این نتایج چنین استنباط می شود که شدت بیماریزایی
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هلیکوباکتر مولتی فاکتوریال می باشد و الزم است تا
ارتباط دیگر فاکتورهای این باکتری با شدت بیماریزایی
نیز مورد بررسی قرار گیرد .فاکتورهای بسیاری در
ارتباط با بیماریزایی هلیکوباکتر پیلوری تعیین شده اند
که نقش مستقیمی در فعالیت کلونیزاسیون و نیز آسیب
به سلول میـــزبان دارند .تحــقیقات سال های اخیر
فاکتورهای چسبـــندگی هلـــیکوباکتر و تعـــدادی از
رسپتورهای سلولی میزبان این فاکتورها را شناسایی
کرده است .تقریباً  15درصد ژنوم هلیکوباکتر مسئول
کد کردن پروتئین های غشاء خارجی می باشند()6
گمان می رود که  babAاولین پروتئینی باشد که در
اتصال به موکوس معده نقش دارد .این پروتئین توسط
ژن  babA2کد می شود و به آنتی ژن fucosylated
 Lewisb antigenدر سلول های اپیتلیوم معده باند
می شود و سبب تسهیل اتصال باکتری به این سلول ها
می شود که در نتیجه می تواند در کارایی باالتر انتقال
فاکتورهای بیماریزایی باکتری به میزبان نقش داشته
باشد( .)8-11ژن  babA1به علت عدم وجود کدون
آغازین بیان نمی شود .بعضی از مطالعات حاکی از
ارتباط بین حضور  babA2و ایجاد زخم دئودنال و
سرطان معده می باشند و نیز گزارش شده است که
ارتباط بین این فاکتور با آلل  cagAو  vacAسبب
ایجاد ریسک باالیی بیماری های معـــده ایی شــدید
می باشد( .)15در کشورهای آسیایی اغلب سویه های
هلیکوباکتر بدون در نظر گرفتن شدت بیماریزایی دارای
 babA2هستند و فراوانی این ژن در مناطق مختلف
متفاوت است .هم چنین ارتباط این ژن با قدرت
بیماریزایی باکتـری در مـــناطق مخـــتلف متغیـــیر
است( .)13-10از دیگر ژن های موثر در فرآیند اتصال
باکتری به میزبان می توان به ژن  iceAاشاره کرد.
این ژن در هلیکوباکتر پیلوری دارای دو واریانت
 iceA1و  iceA2می باشد .بیان  iceA1در اثر تماس
باکتری با سلول های اپیتلیوم معــده افزایـــش پیدا
می کند .مطالعاتی در مورد ارتباط ژنوتیپ  iceA1با
اولسر پپتیک وجود دارد ،ولی مطالعات در این مورد
نتایج متفاوتی را نشان می دهند .از طرفی ارتباط
ژنوتیپ  iceA1با بیان  IL-8و التهاب حاد آنتروم به
اثبات رسیده است( .)16،18مطالعاتی در زمینه فراوانی
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استخراج  DNAو ژنوتایپینگ ایزوله هایهلیکوباکتر پــــیلوری DNA :ایزوله های هلیکوباکتر
پیلوری با کمک QIAamp DNA extraction kit

(کیاژن ،آلمان) بر طبق دستور عمل کیت استخراج شده
و  DNAایزوله های مذکور در  -55درجه سانتی گراد
ذخیره شدند .به منظور تعیین ژنوتیپ ایزوله های
15
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حضور ژن های ناحیه  cag-PAIو ارتباط آن ها با
شدت بیماری در ایران صورت گرفته است( .)19،55در
این مطالعه عالوه بر حضور ژن های ناحیه cag-PAI
و نیز  vacAبه بررسی ژن های چسبندگی  iceAو
 babAنیز پرداخته شده است .هم چنین میزان اتصال
سویه های مورد مطالعه به رده سلولی  AGSبه منظور
بررسی ارتباط میزان چسبندگی با قدرت بیماریزایی
هلیکوباکتر پیلوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
کشت و تایید ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری :بهمنظور بررسی ارتباط بین فاکتورهای ژنتیکی و قدرت
چسبندگی سویه های هلیکوباکتر پیلوری با قدرت
بیماریزایی در بیماران آلوده به سویه های مذکور ،سه
سویه هلیکوباکتر با قدرت بیماریـــزایی مختلف-سویه
 HC-113جدا شده از بیمار متاپالژی ،سویه OC149
جدا شده از بیمار گاستریت مزمن فعال و سویه
 OC236جدا شده از بیمار گاستریت مزمن فعال
مالیم -موجود در مرکز تحقیقات بیماری های ناشی از
آب و غذای پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران که در محیط BHI
حاوی  55درصد گلیسرول و  15درصد  FCSدر -65
درجه سانتی گراد ذخیره شده بودند ،انتخاب شدند .این
سویه ها بر روی محیط بروسال آگار حاوی  6درصد
خون اســب ،وانکـــومایســـــین  ،5 mgپلــــی
میکسیــــن  ،5/50 mgتری متـــوپریم  1 mgو
آمفوتریسین ( 5/0 mg/l Bمرک ،آلمان) ،کشت داده
شدند و به مدت  0تا  6روز در  36درجه سانتی گراد در
انکوباتور  CO2دار انکوبه شدند و پس از تایید با رنگ
آمیزی گرم ،مورفولوژی کلنی ،تست های کاتاالز،
اکسیداز و اوره آز ،ایزوله ها در محیط  BHIحاوی 55
درصد گلیسرول و  15درصد  FCSدر  -65درجه
سانتی گراد ذخیره شدند.
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هلیکوباکتر پیلوری انتخاب شده ،ژنوتایپینگ به کمک
روش  PCRبا پرایمرهای اختصاصی ژن های iceA,
 vacA, cagA, babAو ناحــیـــه  cag-PAIانجام
گرفت.
به منظور بررسی ژنوتایپ ژن های iceA, cagA,
 babAو  vacAدر سویه های هلیکوباکتر پیلوری ،این
نواحی به کمک جفت پرایمرهای استفاده شده در مقاله
وزیری و همکاران ،با روش  PCRانجام شد( .)35به
این منظور محصول واکنش  PCRدر حجم نهایی 50
میکرولیتر به صورت زیر تهیه شد 5/0 .میکرولیتر از
 5/5 ،1X PCR bufferمیکرولیـتر از Taq™ DNA
 5/3 ،)5/50 U/ml(polymeraseمیـــکرولیــــتر
از( 5/3 ،DNTP Mix )15 mMمیـــــکرولیتر از هر
پرایمر(خارجی و داخلی)( 1 ،)15 pmمیکـــرولیتــر از
 1 ،)1/0 mM(MgCl2میکرولیتر از )105 ng( DNA
و با  ddH2Oبه حجم  50میکرولیتر رسانده شد .برنامه
 PCRبــرای ژن های vacA, iceA, cagA, babA
شامل دمای واسرشت اولیه  91درجه سانتی گراد برای
 1دقیقه ،به دنبال آن  30چرخه متوالی از واسرشت در
دمای  91درجه سانتی گراد برای یک دقیقه و دمای
اتصال پرایمری  08درجه سانتی گراد برای  15ثانیه،
دمای تکثیر قطعات در  65درجه سانتی گـراد بــــرای
 1دقیقه kb/انجام شد و در نهایت به منظور تکمیل
فرآیند تکثیر قطعات در دمای  65درجه سانتی گـراد
برای  15دقیقه اعمال شد .به منظور بررسی ژن های
ناحیه  cag-PAIدر سویه های هلیکوباکتر پیلوری،
ژنوتایپینگ این ناحیه به کمک یازده جفت پرایمر که
توسط یادگار و همکاران طراحی شده بودند ،با روش
 PCRانجام شد( .)31برنامه  PCRبرای این ژن ها
شامل دمای واسرشت اولیه  91درجه سانتی گـراد برای
 1دقیقه ،به دنبال آن  35چرخه متوالی از واسرشت در
دمــــای  91درجه سانتی گـراد برای یک دقیقه و
دمای اتصال پرایمری مناسب هر پرایمر برای  10ثانیه،
دمای تکثیر قطعات در  65درجه سانتی گـراد برای 1
دقیقه kb/انجام شد و در نهایت به منظور تکمیل فرآیند
تکثیر قطعات در دمای  65درجه سانتی گـراد برای 15
دقیقه اعمال شد .سپس محصوالت با ژل آگاروز 1/5
درصد الکتروفورز شدند.
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کشت سلولی رده سلولی  :AGSبه منظور انجامکواینفکت ،از رده ســــلولی  AGSکه منشــــاء آن
سلول های آدنوکارسینومای معده می باشد استفاده شد.
این رده سلولی که از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران خریداری شده اند ،در شرایط استوک در مرکز
تحقیقات بیماری های ناشی از آب و غذای پژوهشکده
گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران در تانک ازت نگهداری شد .محیط کشت
مورد استفاده  HDMEMحاوی 15درصد از  FBSو 1
درصد از اسیـــد آمینـــه های غـــیر ضـــروری از
شرکت( GIBCO )Grand Island, NYبود .سلول ها
چندین نسل در فالسک های مخصوص کشت سلولی
پاساژ داده شدند( 36درجه سانتی گراد و  0درصد .)Co2
برای پاساژ این سلــول هــــا از مـــخلوط تریپسین-
 5/50(EDTAدرصد)( )Gibcoاستفاده گردید.
آزمون اتصال :به منظور انجام آزمون اتصال51 ،ساعت قبل از انجام آزمون ابتدا سلول های رشد داده
شده در پلیت شش خانه با  D-PBSشستشو داده و
سپس محیط  H-DMEMبدون آنتی بیوتیک به پلیت
کشت سلول افزوده شد .در روز آزمون سویه های
باکتری با  MOI=100به هر پلیت کشت سلول اضافه
شد .پلیت ها تکان داده شدند تا باکتری ها به طور
یکنواخت پخش گردند .پلیت ها در انکوباتور به مدت 1
ساعت قرار داده شدند .پس از پایان زمان انکوباسیون،
ابتدا محیط کشت سلولی حذف گردید و هر پلیت 3
مرتبه با  D-PBSشستشو شد .سپس به هر پلیت
تریتون  1( X-100درصد) اضافه گردید و به مدت 0
دقیقه در  36درجه سانتی گـراد قرار داده شد تا لیز
سلولی انجام گیرد .جهت بررسی تعداد سلول های
متصل شده بعد از زمان انکوباسیون  15µlاز لیزات
سلولی با  95µlدر محیط  BHIمخلوط شد(رقت
 )15/1و  15µlاز آن بر روی محیط بروسال آگار تلقیح

و در دمای  36درجه سانتی گـراد به مدت سه روز قرار
داده شد .تعداد کلنی ها پس از  65ساعت به صورت
تقریبی و با شمارش کلونی ها به صورت چشمی با
یکدیگر مقایسه شدند.
یافته های پژوهش
به منظور تعیین ژنوتیپ ایزوله های هلیکوباکتر
پیلوری انتخاب شده ،ژنوتایپینگ به کمک روش PCR
با پرایمرهای اختصاصی ژن های iceA, cagA, babA
 vacAو ناحیه  cag-PAIبا پروتکل گفته شده در
قسمت مواد و روش ها انجام گرفت .نتایج مربوط به
ژنوتایپینگ  cagAو  vacAو نیز ژنوتایپینگ لوکوس
 cag-PAIنشان داد که دو سویه  OC149و HC113
برای تمامی این ژن ها مثبت هستند .هم چنین نشان
داده شد که سویه  HC113برای ژن  vacدارای آلل
 vacs1m2و سویه  OC149برای این ژن دارای آلل
 vacs1m1می باشد .هم چنین نتایج مربوط به
ژنوتایپینگ  cagAو  vacAو نیز ژنوتایپینگ لوکوس
 cag-PAIنشان داد که سویه  OC236فاقد این نواحی
ژنی می باشد .نتایج مربوط به ژنوتایپینگ  babAو
 iceAبا روش  PCRبا پرایمرهای اختصاصی این
نواحی ژنی نشان داد که هر سه سویه انتخابی دارای
این نواحی ژنی هستند و نیز هر سه سویه دارای آلل 5
 babAو  iceA1می باشند(شکل شماره  1و .)5
اتصال سویه های باکتری به رده سلولی  AGSبر
اساس روش ذکر شده در قسمت مواد و روش ها،
نشان داد که سویه  HC113با تعداد Bacteria/Cell
 5/83دارای بیشترین قدرت اتصال به  AGSو سویه
 OC149با  5/5583 Bacteria/Cellپس از این
سویه دارای بیشترین قدرت اتصال به  AGSمی باشد.
سویه  OC236نیز با 1/0×15-1 Bacteria/Cell
دارای کمترین قدرت اتصال به  AGSمی باشد.

[ DOI: 10.29252/sjimu.26.5.51 ]

79  آذر، شماره پنجم،دوره بیست و شش

1
7

2

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

3

4

5

6

8

3000 bp

1000bp

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:30 IRDT on Thursday April 15th 2021

500bp

.vacA, cagA, iceA, babA  ژن هایPCR  محصوالت.1 شکل شماره
 ژن3  ستون،)271bp(babA2  ژن2  ستون،Gene Ruler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific)8  و1 ستون
،)299bp( iceA1  ژن6  ستون،)286 bp( vacs2  ژن7  ستون،)272bp( vacs1  ژن4  ستون،)767 bp(vacm1
)499 bp(cagA  ژن7 ستون
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 سویه هلیکوباکترپیلوریCag-PAI  پرایمرهای اختصاصی ژن های ناحیهPCR  محصوالت.2 شکل شماره
cagζ-cagδ(Wild (intact): 2  ســتـــون،Gene Ruler DNA Ladder Mix (Thermo Scientific) 12  و1 ستون
7  ستون،cagα-cagY(1818bp) 6  ستون،cagδ-cagγ(1417bp) 7  ستون،cagp-cagM(601bp) 4  ستون،1092bp)
،cagL-cagH(1329bp) 2  ستون،cagW-cagT(228bp) 8  ستون،cagX-cagW(1306bp)
.cagC-cagA(1917bp) 11  ستون،cagE-cagC(1083bp) 19 ســـتون
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بحث و نتیجه گیری
هلیکوباکتر پیلوری تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را
آلوده کرده است و در ارتباط با بیماری هایی از جمله
پپتیک اولسر ،لمفوم  MALTو سرطان معده می باشد.
مطالعات نـــشان داده اند که مـــیزان ابتال و شدت
بیماریزایی سویه های هلیکوباکتر پیلوری بسته به
مناطق مختلف در جمعیت ها متفاوت است(.)51-53
یکی از علل تنوع تظاهرات بالینی ایجاد شده
توسط این باکتری ،تفــاوت ژنوتیــــپ سویه های
هلیکوباکتر و نیز عملکرد محصوالت این ژن ها با
میزبان می باشد .یافته های متعددی ارتباط بین ژنوتیپ
فاکتــورهای بیماریزایی و عوارض بالینی را نمایان
ساخته اند( .)51،50بر اساس یافته های وزیری و
همکاران نیز تنوع وسیع ژنوتیپی در میان جدایه های
مورد مطالعه مشاهده شد ،به طوری که جدایه های
ایرانی در این تحقیق  55ژنوتیپ مختلف را از نظر
ترکیب ژنی  iceA ،vacA ،cagAو  babAنشان
دادند .تنوع وسیع ژنوتیپی این جدایه ها در این مطالعه
موید تغییرات ژنتیکی فراوان این باکتری ها در ایران
می باشد .ارتباط ژنوتیپ های گوناگون با عالئم بالینی
و عـــوارض پاتولـــوژیـــک نـشان داد که ترکیب
ژنوتـــیپی  cagA+/vacAs1m1/iceA2/babAارتباط
معناداری را با بیماری گاستریت مزمن شدید فعال
دارد( .)50این مطلب موید آن است که این الگوی
ژنوتایپینگ می تواند تا حدی یک روش مناسب برای
بررسی و پیش بینی عالئم بالینی در افرد آلوده به
هلیکوباکتر پیلوری باشد ،که البته تایید این یافته
نیازمند انجام مطــالعه بـــیشتر و در سطح وسیع تر
می باشد.
مهم ترین و شناختــه شـــده ترین فاکتورهای
ویروالنس هلیکوباکتر پروتئین های  CagAو VacA
می باشند .ژن های ناحیه لوکوس  cag-PAIنیز نقش
مهمی در پاسخ های التهابی میزبان و کارسینوژنز این
باکتری دارند .ساختار  vacAبر اساس ناحیه های  sو
 mدارای تنوع می باشد .ژنوتیپ  vacA s1/m1دارای
فعالیت بیشتری نســبت به ژنوتیـــپ vacA s1/m2
می باشد و ژنــوتیـــپ  vacA s2/m2فاقد فعالیت
می باشد .به طوری که مشخص شده است در
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کشورهای غربی ،ژنوتیپ  vacA s1/m1بیشتر در ارتباط
با بیماری های اولسر و سرطان معده می باشد(.)15،56
مطالعات انجام شده در دهه اخیر نشــان دادند که
 ،cag-PAIسیستم ترشحی تیــپ  1را که در اغلب
گونه های هلیکوباکتر پاتـــوژنیک دیده می شود کد
می کند .مطالعات بیشتر نشان داد که این سیستم در
انتقال موثر پروتئین  CagAو پپتیدوگلیکان باکتریایی
به سلول های میزبان نقش موثری ایفا می کند .این
یافته ها تا حدودی می تواند توضیح دهنده نتایج بالینی
حاصل از ابتال به سویه های مختلف هلیکوباکتر باشند.
نتایج مطالعه حاضر نیز نشان می دهد که دو سویه
هلیکوباکتر که دارای کلیه ژن های ناحیه  cag-PAIو
نیز برای ژن های  cagA,vacAمثبت بودند قدرت
بیماریزایی شدیدتری را نشان داده اند .اگر چه مطالعات
بسیاری تاثیر حضور این ژن ها را با شدت تغییرات
هسیتوپاتولوژی بافت معده ،زخم معده و کارسینوژنز
نشان داده اند ،اما برای تایید این ارتباط نیاز به مطالعات
بیشتر در جمعیت های مختلف می باشد.
مطالعات انجام شده بر روی فاکتور بیماریزایی
 babA2اطالعات متفاوتی را در ارتباط با مناسب بودن
آن به عنوان مارکر مناسب برای پیش بینی تظاهرات
بالینی ایجاد شده در بیماران آلوده به هلیکو باکتر نشان
داده اند .این مطــالعات بسته به مناطق جغرافیایی
سویه هــای هلـــیکوباکتر ،اطالعات متفاوتی را بیان
داشته اند( babA2 .)0جدا شده از سویه های پرتغال و
تایلند با سرطان معده و زخم روده ارتباط معناداری را
نشان نــداده اند ،در حـــالی که  babA2جدا شده از
سویه های منـــاطقی ماننــد آلمان و ترکیه با شدت
بیماریزایی رابطه معناداری داشته اند( .)58،59در مطالعه
حاضر نیز با این که هر سه سویه دارای ژن  babA2و
نیز  iceA1بودند اما تفاوت قابل چشمگیری را در
میزان اتصال به سلول میزبان نشان دادند .این مطالعات
پیشنهاد می کنند که اگر چه اتصال هلیکوباکتر به
میزبان نقش مهمی را در تغییر فرآیندهای سلولی
میزبان ایفا می کند ،اما شدت بیماریزایی با فاکتورهای
متعددی در ارتباط می باشد .اتصال باکتری به سلول
توسط حداقل پنج ژن مختلف که هر کدام رسپتورهای
اختصاصی خود را بر روی غشاء سلول میزبان دارند،
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تسهیل می شود( .)35اطالعات به دست آمده از
مطالعات ذکر شده پیشنهاد می کند که حضور و یا عدم
حضور یک یا دو ژن تاثیر قابل مالحظه ایی بر روی
قدرت و میزان اتصال باکتری به سلول میزبان نخواهد
داشت .البته برای اثبات این نظریه الزم است تا ارتباط
دیگر فاکتورهای چسبندگی بر روی قدرت اتصال
باکتری به میزبان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
عوامل متعددی در شدت بیماریزایی در افراد آلوده
به هلیکوباکتر پیلوری تاثیرگذار هستند .بسیاری از این
عوامل به ژنتیک مـــیزبان و عوامل محیطی مرتبط
می باشنـــد .مطالعـــات نشـــان داده اند که پلی
مورفیسم های ژن های سیتوکاین میزبان ،رژیم غذایی
پر نمک می تواند در بروز متفاوت تظاهرات بالینی در
افراد آلوده نقش داشته باشند .در نتیجه فاکتورهای
بیماریزایی باکتری به همراه عوامل ژنتیکی میزبان و
عوامل محیطی در شدت بروز عوارض بالینی نقش
دارند .در نتیجه عوامل ژنتیکی میزبان نقش مهمی را
در کلونیزاسیون موفق باکتری ایفا می کنــد .در واقع
می توان گفت که فاکتورهای بیماریزایی باکتری در
صورتی که زمینه ژنتیکی و محیطی مناسب در میزبان
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وجود داشته باشد عالئم بالینی شدیـــدتری را ایجاد
می کنند .نتایج حاصل از تحقیـــق حاضر نیز نشان
می دهد که ژن های موثر در فرآیند اتصال از جمله
 iceA1و  babA2در صورت حضور دو توکسین
 cagAو  vacAعوارض بیماریزایی شدیدتری را نشان
می دهند.
مطالعه حاضر نشان داد که حضور ژن های
 babA2و  iceA1به تنهایی بیانگر قدرت و میزان
اتصال باکتری به میزبان نمی تواند باشد و نیز حضور
دیگر فاکتورهای چسبندگی و نیز ژن های بیماریزایی
باکتری در این فـــرآیند نقــــش دارند .هم چنین
قدرت بیماریزایی باکتری و تظاهرات بالینی در افراد
آلوده به هلیکوباکتر پیـــلوری بستــــه به عوامل
ژنتیکی افراد و عــــوامل محیـــطی می تواند متفاوت
باشد .برای بررسی دقیق تر نقــــش فاکتورهای
بیماریــــزایی در سویه های هلیکـــوباکتر و قدرت
چسبـــــندگی این سویه ها به رده سلولی  AGSو
ارتبـــاط این چــسبندگی با قدرت بیمــــاریزایی این
ســـویه های باکتری مـــطالعات بیــــشتر نیــــاز
می باشد.
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Abstract
Introduction: The clinical outcome of
Helicobacter pylori in the infected patients
depends on the genetic diversity of H.
pylori strains. Colonization and adherence
on cell host is the first step of the bacteria
pathogenesis. This study was aimed to
understand the role of pathogenesis factors
of H. pylori strains and adherence rate of
these strains on AGS cell line, as well as
exploring the association between these
rates with bacteria pathogenesis outcomes.

present, while in strain with moderate
outcome only adherence genes were
present. Furthermore, the results of
adherence analysis were indicative of the
difference
among
these
strains.
Accordingly, two strains with severe
pathogens outcomes had the highest rate of
colonization. Minimum colonization rate
and moderate pathogenesis outcome were
observed in other strains, although
adherence genes present.

Materials & Methods: This study was
conducted on genes, including iceA, cagA,
babA, vacA, and cag-PAI in clinical strains
of H. pylori with different pathogenesis
outcomes through polymerase chain
reaction (PCR) analysis using specific
primers. Moreover, the adherence assay
was performed on AGS for exploring the
association between adherence rate and
pathogenesis outcomes in infected patients.

Discussion & Conclusions: According to
the results of the current study, it can be
concluded that different genes are
contributing to bacterial adherence on host
cells, meaning that the presence or absence
of one or two of these genes may not affect
its adherence to host cells. Furthermore,
adherence genes along with oncogens cause
severe clinical outcomes in infected
patients.

Findings: The analysis of PCR results
indicated that in strains with severe diseases
outcomes all the investigated genes were

Keywords: Helicobacter pylori, Adherence
rate, Pathogenesis
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