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:چکیده
تمام نقاط درمشکل آلودگی با این باکتري . ستی گرم منفی و متحرك ایهلیکوباکتر پیلوري باکتر
وشودی در غشاي مخاطی معده کلونیزه میاین باکتري به صورت انتخاب. جهان گزارش شده است

شکمی -ايباعث بروز آلودگی بلند مدتی شود که با التهابات حاد و مزمن معدهتوانددر آنجا می
یک معده و یا روف، التهابات آتهاي گوارشیتواند منجر به زخماین التهابات می. باشدهمراه می

ترین فاکتور ریسک قويشودمنی که توسط این باکتري ایجاد میمزگاستریت.سرطان معده گردد
در کشورهاي در حال . سرطان معده دومین سرطان رایج دنیاست. کارسینوم معده استبراي آدنو

کتري این باشود و در هرکشوري آلودگی به سنین کودکی دیده میگی بیشتر در توسعه میزان آلود
هاي کند بر سلولهلیکوباکتر پیلوري تالش می. است، احتمال ایجاد سرطان نیز بیشترزیاد باشد

تسلط یافته و با ترشح یک سیتو توکسین ویژه سبب شدت یافتن زخم معده شده Cagزايريبیما
م البته براي چگونگی این ارتباط چندین مکانیس. و ریسک پیشروي سرطان را گسترش دهد

اط هلیکوباکتر پیلوري و این مقاله به بررسی نتایج اخیر در مورد چگونگی ارتب. شودپیشنهاد می
.پردازدسرطان می

Cagهلیکوباکتر پیلوري، سرطان :کلمات کلیدي

:مقدمه

میکروارگانیسمی است که بیش از نیمی از مردم جهان را مبتال به عفونت ساخته هلیکوباکتر پیلوري 
عشر در تمام جهان ترین عامل شروع گاستریت، سرطان معده، زخم معده و اثنیمهمو به عنوان 

ترین عفونت باکتریایی ي داراي تنوع ژنتیکی بوده و رایجاین باکتر. مورد توجه قرار گرفته است
را کشف و H. Pyloriاولین کسانی بودند که Marshallو Warren. مزمن در میان انسانهاست

و ارتباط بین حضور این ارگانیسم در مخاط معده انسان و بروز گاستریت را ثابت ندنمودشناسایی 
تحقیقات در هاي زیادي ازدر خالل چند سال بعد از انتشار تحقیقات وارن و مارشال گزارش. کردند

.Hکه تأیید کننده ارتباط نزدیک بین سراسر جهان ارائه شد pylori و گاستریت فعال مزمن و
شکل تیپیک آن باشد؛ پیلوري داراي دو شکل میهلیکوباکتر. ازدهه بودوبا زخم معده و دطورهمین

باشدداراي چهار تا شش تاژك میاست وباسیل خمیده گرم منفی بصورت و که قدرت تکثیر دارد
باکتري به شکل گرد یا کوکوئید در ن انکوباسیون باکتري طوالنی گردداگر زما).1شکل شماره (

و از گلوکز بعنوان تنها منبع آز، کاتاالز و اکسیداز مثبت است پیلوري باکتري اورههلیکوباکتر. دآیمی



این باکتري همچنین از تجزیۀ سرین، . کنداصلی براي فسفوریالسیون در سطح سوبسترا استفاده می
لقوي همچنین این باکتري داراي یک ژنوم ح. آوردرنین، آسپارتات و پرولین انرژي بدست می

. تتوالی کد کننده در این ژنوم شناخته شده اس1590. باشدجفت باز می1667867متشکل از 
باشد به باکتري این هایی که کد کننده ساختار سطحی باکتري میوجود نواحی بسیار متغیر در ژن

کندهاي سطحی خود فرارژني ایمنی میزبان با تغییر در آنتیهادهد که از واکنشامکان را می
)1،2،3،4 .(

نمایی از هلیکوباکتر پیلوري: 1شکل شماره 

:اپیدمیولوژي

شیوع این . عفونت موجود در دنیا شناخته استترینپیلوري شایععفونت معده ناشی از هلیکوباکتر
بعضی از نقاط دنیا نزدیک به عفونت در بعضی از مناطق جغرافیایی بیشتر از مناطق دیگر و در

در مناطقی که اغلب سطح فرهنگ اقتصادي و اجتماعی پایین ). 2شکل شماره (د باشمی100%
، عفونت شایع استتی ضعیف و عفونی در آن وجود داردو ازدحام جمعیت و شرایط بهداشاست 

)5.(

ي در سراسر جهان با هاي آلوده به هلیکوباکتر پیلورتعیین جمیعت: 2شکل شماره 
میولوژیکمطالعات اپید



اي خانگی از مدفوع تغذیه هپیلوري زنده در مدفوع افراد آلوده وجود دارد و مگساکترهلیکوب
ها باکتري را به همراه مدفوع خورده و سپس با دفع توان فرض کرد که مگس، بنابراین میکنندمی

اي که در آمریکا اساس مطالعهبر. شوندباکتري از راه مدفوع باعث آلودگی محیط زندگی انسان می
توانند حامل هلیکوباکترهاي خانگی میمشخص گردید مگستوسط گروبل و همکارانش انجام شد

زنده را از طریق مدفوع دفع توانند باکتريآنها همچنین می. پیلوري زنده در لوله گوارش خود باشند
اشته پیلوري نقش دیک مخزن و ناقل در انتقال هلیکوباکتربه عنوان توانند میکنند، بنابراین

تواند نقش مهمی در انتقال باکتري در کشورهاي در حال توسعه که مگس خانگی می. باشند
).6(کندبازي دارندبهداشت و تسهیالت خانوادگی پائین 

:پیلوري و سرطانهلیکوباکتر

دلیل اصلی . د مبتال به سرطان معده در جهان شناسایی شدندمیلیون فر1تقریبا1995ًدر سال 
مشخص نیست، اما فاکتورهاي غذایی، فاکتورهاي محیطی، عوامل باکتریایی و معده کامالًسرطان 

زا مثل ها روي نقش مواد سرطانتعداد زیادي از آزمایشگاه. توانند در آن دخیل باشندویروسی می
گوشت و ماهی سرخ . کننددر ایجاد سرطان معده مطالعه مینیتروزيهاي آمینی و ترکیبات پلیمر
یک فاکتور احتمالی . شوندي ایجاد سرطان در انسان محسوب مینیز از عوامل خطرناك براهکرد

توسعه سرطان معده توسط هلیکوباکتر که بابراي ایجاد سرطان معده نمک و غذاهاي نمکی است
. ها اشاره کردتوان به سبزیجات و میوهاز عوامل جلوگیري کننده می. پیلوري در ارتباطند

ساله هرو تقریباً ان بودهنوم گاستریک دومین دلیل مرگ و میر وابسته به سرطان در جهآدنوکارسی
وکارسینوم ي آدنشناسی دربارهدو نوع بافت. میرندطان بدخیم مینفر به دلیل سر649000

ر هاي سرطان منفرد منتشگاستریک نوع انتشاري که از سلولسرطانگاستریک توصیف شده است؛
اي از ر حالی که آدنوکارسینوم نوع رودهد، دسازاي نمیهاي غدهو ساختارشودیشونده تشکیل م

ال به و با انتقال از غشاي مخاطی نرمکندموعه مراحل بافت شناسی پیشروي میطریق مج
، ايگاستریت آتروفیک و متاپالزي رودهشود که بعداً این مرحله به گاستریت سطحی مزمن آغاز می

دو میزان سرطان معده در آقایان تقریباً. شودالزي و آدنوکارسینوم منجر میسپو سرانجام به دی
عربی نسبت به هاي منتشر شد، نشان داد که کشور2002آماري که در سال . ها استبرابر خانم

تواند دالیلی ازکه می)1جدول شماره (تري آلودگی دارندترکیه و رژیم اشغالگر قدس میزان پایین
در همه این کشورها آلودگی مردان همچنین. نوع تغذیه در آن نقش داشته باشدنژاد و جمله نوع

).9،8،7(نسبت به زنان بیشتر است



1998- 2002ها شیوع سرطان معده در برخی از کشوردرصد میزان :1جدول شماره 

کشورمردزن
قبرس3/48/6
عراق8/35/4
اسرائیل9/65/12
اردن46/6
کویت38/4
سوریه5/52/7
ترکیه4/62/12
لبنان6/47

هلیکوباکتر وابسته به سازمان بهداشت جهانی بیان کردگروه تحقیقات سرطانی1994در سال 
. شودزا طبقه بندي میشده و جزء گروه اول عوامل سرطانپیلوري سبب ایجاد سرطان در انسان

سرطان معده شود که منجر به میهاي مهم زیادي رگانیسم سبب تغییرات در فاکتوعفونت با ار
هاي اکسیژن و تکثیر در شیره معده، واکنش متابولیتCکه شامل سطح ویتامینگرددمی

cag(مرتبط با سیتوکسین Aژن . تلیال استهاي اپیسلول A ( که پروتئینCag A را رمز
Cagهاي با کز شده و نژادمتمرcagکند در یکی از رئوس جزیره بیماري زایی گذاري می A قدرت

Cagبیماري زایی بیشتري نسبت به نژادهاي بدون Aچندین پژوهش انجام شده نشان . دارند
ینوم مربوط و کارس(PUD)زخم معده با، قطعاCagAًهاي هلیکوباکتر پیلوري با اند که نژادداده

cagکردند هلیکوباکتر پیلوري و همکارانش عنوان Blaser).9(باشندبه معده در ارتباط می A

هاي همچنین این نژاد. رطان معده داردمثبت ریسک خطر باالیی براي توسعه متاپالزي روده و س
cagداراي  A10(شوند به زخم گوارشی به وفور یافت میدر بیماران مبتال.(Parsonnet و

با هلیکوباکتر افراد آلوده ده در به سرطان معهمکارانش در مطالعه دیگر بیان کردند احتمال ابتال
cagپیلوري  Aیک جایگاه ژنی مربوط به ). 11(مثبت نسبت به شخص فاقد آلودگی بیشتر است

vacسرطان معده  Aاین توکسین در زمان افزوده . کندکه توکسین باکتریایی را کد میدباشمی
لی چندگانه و رون سلوتلیال در محیط آزمایشگاهی سبب تغییرات دهاي اپیشدن به سلول

هاي بزرگ ترین تغییر، شکل گیري واکوئلترین و شاخصشود که برجستهساختاري در سلول می
cag،vacبرخالف جزیره.باشددرون سلولی می Aکتر پیلوري آزمایش در تمامی نژادهاي هلیکوبا

که ن فعال متفاوتندتوجهی در تولید سیتوتوکسیها بطور قابلشده حضور دارد، با این حال سویه
vacاین امر اساساً به دلیل تغییرات در ساختار ژن  Aا باالترین واحی بــــــــــــــــــن.باشدمی

vacدر ناحیه میانی و)s2یاm1هاي نوع آلل(5vacAتغییرات در انتهاي  A)هاي آللی تیپ
s1a ،s1b،s1c یاs2 (پیلوري همراه که وباکتر هاي هلیکنژاد. اندجاي گرفته



vacهاي حــــــــــــــــــــاوي آلل Am1/s1باالي سرطان معده و ، همراه با ریسک باشندمی
vacهاي تلیال معدي در مقایسه با سویهیهاي اپصدمه به سلول Am2/s2 12،13،14(هستند .(

vacهمچنین گزارش شده که  A از تکثیر و فعالیتT-cellی ممانعت در محیط آزمایشگاه
هاي اپتلیالز مدت هلیکوباکتر پیلوري در سلول، که این امر ممکن است در کلونیزاسیون دراکندمی

آنها عفونت هلیکوباکتر وجود دارد که بوسیله چندین مکانیسم . )15(معده میزبان نقش داشته باشد
یند جاد یک فرااست که باکتري سبب ایفرض شده . تواند منجر به سرطان معده شودپیلوري می

در DNAتواند سبب افزایش دگرگونی شود، این فرایند میالتهابی مزمن در زیر مخاط می
هاي التهابی گرددهاي آزاد بوسیله سلولتواند باعث تولید رادیکالهاي مخاطی شود و هم میسلول

فاز تقسیم بخصوص درشوند،DNAتوانند باعث وارد شدن آسیب به هاي آزاد میو این رادیکال
سبب DNAجهش در تواند با ایجاد آسیب وارد شده میحساسیت زیادي داردDNAکه 

را در شیره معده بهم Cعفونت با هلیکوباکتر پیلوري همچنین ترشح ویتامین. نئوپالزي شود
عفونت با باکتري . م استبرابر غلظت آن در سر10تا 5عده در شیره مCمیزان ویتامین. ریزدمی
بخاطر Cویتامیناحتماالً. دهدعده به اندازه آن در سرم کاهش میرا در مCزان ویتامینمی

Cنتیجه کاهش ویتامیندر. تواند از ایجاد سرطان معده جلوگیري کندخاصیت آنتی اکسیدانش می

کاهش اسید معده نیز . کندمیهاي آزاد تسهیل را توسط رادیکالDNAآسیب به تدر اثر عفون
.)3شکل شماره ) (16(شود به سرطان معده شناخته میءور مهم در ابتالفاکت

نمایی از عملکرد هلیکوباکتر پیلوري در کاهش اسیدیته معده و افزایش : 3شکل شماره 
سرطان



:نتیجه گیري

البته هنوز در . ترین عفونت موجود در دنیا است، شایعپیلوريعفونت معده ناشی از هلیکوباکتر
اما چندین مکانیسم این باکتري در ایجاد سرطان معده بحث و تردید وجود دارد،نقشچگونگی

بسیاري از . فزایش سرطان معده شناخته شده استاثبات کننده نقش مثبت این باکتري در ا
امل ایجاد ترین عوتواند در کنار سایر عوامل خطرزا از مهمکه این باکتري میاند یان داشتهمطالعات ب

هاي ریشه کنی این باکتري به کاهش سرطان معده کمک معده شناخته شود و برنامهسرطان
.کندمیشایانی 
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