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 9گروه ميكروبيولوژی ،دانشكده علوم زيستي ،دانشگاه الزهراء ،تهران ،ايران
 2مرکز تحقيقات بيماریهای منتقله ار آب و غذا ،پژوهشكده بيماریهای گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
 9گروه تحقيقاتي مايكوباکتريولوژی و تنفسي ،انستيتو پاستور ايران
 4مرکز تحقيقات بيماریهای گوارش و کبد ،پژوهشكده بيماریهای گوارش و کبد ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -14/92/92 :پذيرش مقاله)19/4/21 :

زمينه :هليكوباکتر پيلوری عامل اصلي بيماریهای مختلف گوارشي ميباشد .از آنجا که بيماریهای ناشي از هليكوباکتر پيلوری با آسيب بافتي
شديد همراه است ،احتماالً پروتئازهای باکتری نقش مهمي را در اين فرآيند ايفا ميکنند .در اين مطالعه تنوع فعاليت پروتئازی سويههای
هليكوباکتر پيلوری و ارتباط آنها با ضايعات مختلف پاتولوژيک معده بررسي شد.
مواد و روشها :اين پژوهش بر روی  991نمونه بيوپسي تهيه شده از بيماران با اختالالت گوارشي مراجعه کننده به بيمارستان آيت اهلل طالقاني
تهران انجام شد .با آزمون کشت و ( PCRواکنش زنجيرهای پليمراز) حضور هليكوباکتر پيلوری تشخيص داده شد .سپس فعاليت پروتئوليتيكي
اين سويهها توسط آزمون اسپكتروفتومتری و چاهک پليت با استفاده از سوبسترای کازئيني سنجيده شد .از آزمون آناليز واريانس
( )One-way ANOVAجهت تجريه و تحليل دادهها استفاده شد.

يافتهها:

شيوع هليكوباکتر پيلوری با آزمون کشت و  49/9 ،PCRدرصد شناسايي گرديد .فراواني و نوع ضايعات هيستوپاتولوژی در 91
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چكيده

بيمار ،شامل 41درصد ( )21/91گاستريت مزمن 8 ،درصد ( )4/91اينتستينال متاپالژی و  92درصد ( )21/91گاستريت فعال شديد بود .نتايج
مطالعات ما نشان داد که  4/29درصد سويهها فعاليت پروتئازی باال 19/4 ،درصد فعاليت متوسط و  4/29درصد باقيمانده فعاليت کم داشتند.
نتيجهگيری :نتايج اين مطالعه وجود تنوع فعاليت پروتئازی بين سويههای مختلف هليكوباکتر پيلوری و معنيدار بودن ارتباط بين فعاليت
پروتئازی پايين سويههای هليكوباکتر پيلوری و گاستريت مزمن را نشان داد که مطالعات تكميلي جهت بررسي اين ارتباط الزم ميباشد.
واژگان کليدی :هليكوباکترپيلوری ،شيوع ،فعاليت پروتئازی ،تغييرات هيستوپاتولوژيكي
* تهران ،بیمارستان آیت اهلل طالقانی ،طبقه  5پژوهشکده گوارش و کبد ،مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله از آب و غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
Email: Masoud.alebouyeh@gmail.com
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آناليز آماری وجود ارتباط معنيدار بين فعاليت پروتئازی پايين سويههای هليكوباکتر پيلوری و گاستريت مزمن را مشخص کرد (.)p=1/144

غريبي و همكاران

فعاليت پروتئازی سويههای هليكوباکتر پيلوری و ارتباط آنها با تغييرات هيستوپاتولوژيكي بافت معده979 /

مقدمه
هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری میلهای گرم منفی بسیار
متحرک و کم هوازی است که به طور مزمن اپیتلیوم
معده بیش از نیمی از مردم دنیا را کولونیزه میکند .این
پاتوژن انسانی مسئول گاستریت بوده و عفونت با این
ارگانیسم فاکتور ریسک مهم برای زخم و سرطان معده
و لنفومای بافت لنفوئیدی مرتبط با مخاط معده میباشد
( .)1تفاوت بیماریزایی این باکتری در میزبانهای

( )In vitroو مدلهای حیوانی این ارتباطها را روشنتر
نموده است ( 7و .)12
علیرغم

این

مطالعات،

بررسی

متابولیتهای

هلیکوباکتر پیلوری و اثرات آنها در بروز بیماریهای
مذکور کمتر مورد توجه بوده است .امروزه نقش
پروتئازها در تسهیل فرآیند بیماری در طی عفونت
آشکار شده است ( .)13باکتریهای پاتوژن در مراحل
مختلف فرآیند عفونت ،وابسته به فعالیت پروتئازی بوده

مختلف ،مرتبط با تفاوت ژنتیک میزبان ،محیط و نوع

( ،)14به طوری که عفونتهای میکروبی بدون مشارکت

سویه باکتریایی آلوده کننده است ( .)2به دلیل ناهمگونی

فعالیت پروتئازی ،پیشروی سریع و شدیدی در میزبان

ژنتیکی در ژنوم هلیکوباکتر پیلوری ،فاکتورهای

ندارند .این پروتئازها از طریق تخریب مستقیم بافت یا

بیماریزایی متعدد هر یک نقش مهم خود را در تعیین

به طور غیرمستقیم با فعال کردن آنزیمهای غیرفعال

به عنوان مثال( cagA ،ژن وابسته به سیتوتوکسین )A

متالوپروتئازها) باعث پیامدهای بالینی جدی میشوند

و ژن ( vacAسیتوتوکسین واکوئلزا) دو شاخص

( .)15باکتریها ،همچنین با کمک این آنزیمها از

شناخته شده میباشند که با بیماری زخم پپتیکی و

مکانیسمهای ایمنی میزبان فرار نموده و یا مواد مغذی

سرطان معده مرتبط دانسته شدهاند ( ،)4و یا سویههایی

را از میزبان تأمین مینمایند ( 15و  .)16در حال حاضر

که ( babA2ادزین متصل شونده به آنتی ژن گروه

انواع مختلفی از پروتئازها در هلیکوباکتر پیلوری ،بر

خونی)( )5و ( sabAادزین متصل شونده به سیالیک

اساس قرابت اسید نوکلئیکی با خانوادههای پروتئازی،

اسید) مثبت باشند با افزایش ریسک سرطان معده ارتباط

شناخته شدهاند ،ولی اطالعات عملکردی در رابطه با

دارند ( 5و  .)6حضور ژن عملکردی ( oipAپروتئین

حضور یا بیان آنها در سویههای مختلف اندک است

التهابی خارجی) با پیامد شدیدتر بیماری و سرطان معده
مرتبط دانسته شده است ( 6و  .)7با وجود مطالعات
گستردهای که بر روی این فاکتورهای بیماریزایی و
ارتباط آماری آنها با انواع بیماریها صورت گرفته است،
هنوز اطالع جامعی که نشان دهنده مکانیسم دقیق
آسیبزایی بافت معده توسط این باکتری باشد به دست

( 17و .)18

1،HtrA

چاپرون و سرین پروتئاز ترشحی

( )17-22و  2،Clpپروتئاز چاپرونی وابسته به  ATPکه
نقش مهمی در پاسخهای استرسی دارند ،بیشتر از سایر
پروتئازها مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
در این مطالعه تنوع فعالیت پروتئازی سویههای مختلف
هلیکوباکتر پیلوری و ارتباط آنها با ضایعات مختلف

مختلف بیماریزایی و بررسیهای آزمایشگاهی

قرار گرفته شده است.

High Temperature Requirement A
ATP-dependent caseinolytic protease
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نیامده است  .)8-11با این وجود موتاژنز فاکتورهای

پاتولوژیک معده در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی
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پیامد این عفونت ایفا میکنند ( 1و .)3

میزبان (از جمله پالسمینوژن ،پروکالژناز ،ماتریکس

 /972طب جنوب

مواد و روشها
نمونههای باليني

نمونههای بیوپسی جهت جداسازی هلیکوباکتر پیلوری
از معده  116بیمار بالغ با اختالالت گوارشی مختلف،
که در بخش آندوسکوپی بیمارستان آیت اهلل طالقانی
تهران پذیرش شده بودند ،تهیه شد .از هر بیمار سه
بیوپسی (دو عدد جهت بررسیهای پاتولوژی و یک
عدد جهت کشت) گرفته شد .نمونهگیری با رضایت
بیماران انجام و یک پرسشنامه مشتمل بر اطالعات
دموگرافیک بیمار و یافتههای پاتولوژیک (گاستریت
مزمن ( ،3)CGگاستریت فعال شدید (،4)SAG
متاپالزی رودهای ( )5)IMفراهم گردید .این مطالعه در
شورای اخالق مرکز تحقیقات کبد و گوارش دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی با کد  626تصویب گردید.

نمونههای بیوپسی از قسمت آنتروم یا بادی معده هر
بیمار در داخل محیط ترانسپورت تیوگلیکوالت با 1/6
درصد آگار ( ،Merckآلمان) و  3درصد عصاره مخمر
( ،Oxoidآمریکا) به مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله
از طریق آب و غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اکسیژن 12،درصد دی اکسید کربن و  85درصد
نیتروژن) کشت داده شدند .گرم خانهگذاری از  3تا 7
روز در انکوباتور کم هوازی ( ،Innovaآمریکا) ادامه
یافت و نهایتاً شناسایی توسط بررسی میکروسکوپی بعد
از رنگآمیزی گرم و ماکروسکوپی کولونی و تستهای
بیوشیمیایی انجام گرفت (.)22-24
شناسايى باکتری با آزمون PCR

تأیید نهایی سویهها بر اساس آزمون ( PCRواکنش
زنجیرهای پلیمراز) و بر مبنای ژن فسفوگلوکوزآمین
موتاز ( )glmMدخیل در سنتز دیواره سلولی باکتری
انجام گردید ( .)25بدین ترتیب که بعد از تخلیص
 DNAبا کیت ( ،Qiagenآلمان) واکنش زنجیرهای
پلیمراز به کمک پرایمرهای اختصاصی ،glmM
F:GGATAAGCTTTTAGGGGTGTTAGGGG
و ،R:GCTTACTTTCTAACACTAACGCGC

و شرایطی مشابه با مطالعه وزیری و همکاران صورت
گرفت (.)23
سنجش

فعاليت

پروتئوليتيكي

سويههای

هليكوباکترپيلوری

آگار ( ،Merckآلمان) غنی شده با  5درصد خون

جهت سنجش کمّی فعالیت پروتئولیتیکی ،سویههای

اسب 12،درصد سرم گوساله جوان ،ساپلمنت

رشد یافته بر روی محیط بروسال آگار ،با غلظت 2

(2( )Campylobacter selective supplement

مک فارلند به محیط بروسال براث ( ،Sigmaآمریکا)

میلیگرم ونکومایسین 2/25 ،میلیگرم پلیمیکسین و

با  ،pH7/5محتوی  12درصد سرم اسب (جهاد

یک میلیگرم تری متوپریم) ( ،Merckآلمان) و 2/5

دانشگاهی ،تهران) و کلرید آهن ()Fecl2.6H2O

میلیگرم در لیتر آمفوتریسین  ،Bدر دمای  37درجه

( ،Merckآلمان) تلقیح شدند و انکوباسیون در دمای

سانتیگراد تحت شرایط کم هوازی ( 5درصد

 37درجه سانتیگراد تحت شرایط کم هوازی به مدت
3

Chronic gastritis
Severe active gastritis
5 Intestinal metaplasia
4
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انتقال داده شد و پس از هموژن سازی در محیط بروسال

آزمون اسپكتروفتومتری
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جداسازى و شناسايى باکتری با آزمون کشت

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 9911

غريبي و همكاران

فعاليت پروتئازی سويههای هليكوباکتر پيلوری و ارتباط آنها با تغييرات هيستوپاتولوژيكي بافت معده979 /

 5روز ادامه یافت .در مرحله بعد سانتریفیوژ با شرایط

گرفته شد .سوپرناتانت کشت براث سویههای باسیلوس

دور  ،4222rpmدمای  22درجه سانتیگراد و زمان

سابتیلیس (ناتو)World intellectual resource ( 6

 22دقیقه انجام گرفت و سوپرناتانت بهدست آمده

،co.

کوواگوالنس7

برای بررسی فعالیت پروتئولیتیکی هر سویه استفاده

( ،Natures Only ،INCآمریکا) و محیط بروسال براث

گردید.

استریل به ترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی هر دو

بدین منظور یکصد میکرولیتر از مخلوط واکنش،

تست سنجش فعالیت پروتئولیتیکی بکار برده شدند.

تایوان)،

باسیلوس

محتوی  752میکرولیتر محلول کازئین  1/2درصد
(وزنی حجمی) در  10 Tris-HClمیلیموالر

آناليز آماری

( 122 ،)pH 7/5میکرولیتر  10 Tris-HClمیلیموالر

دادهها با استفاده از نرمافزار GraphPad prism

( )pH 7/5و  152میکرولیتر سوپرناتانت باکتری ،در

(آمریکا) ویرایش  5آنالیز شد .برای آنالیزهای یک

میکروپلیت  66خانه به صورت سه بار تکرار قرار

طرفه ،تست  One-way ANOVAاستفاده شد و p

داده شد .خوانش میزان کدورت توسط دستگاه

کمتر یا مساوی  2/25از نظر آماری معنیدار در نظر

 ،BioTek( ELISA Readerآمریکا) با طول موج

گرفته شد .بازههای عددی مورد استفاده جهت تفسیر

 425نانومتر در زمان صفر و سپس  32دقیقه بعد از

نتایج

فرمول

گرم خانهگذاری در دمای  37درجه سانتیگراد انجام

 Mean2SDتعریف گردید.

فعالیت

پروتئازی

بر

مبنای

ثبت و بعد از آنالیز و تعیین  cut-offبه صورت
فعالیت کم ،متوسط و باال طبقهبندی شدند.

يافتهها
جداسازی ،شناسايى و تأييد باکتری

آزمون چاهک پليت ()Well diffusion method

از مجموع  116نمونه بیوپسی مورد بررسی 52 ،نمونه

جهت بررسی کیفی فعالیت پروتئولیتیکی سویههای

از نظر ابتال به هلیکوباکتر پیلوری با آزمون کشت،

هلیکوباکتر پیلوری آزمون چاهک پلیت همزمان با

مثبت شدند ( 43/1درصد) .هویت تمامی این

سنجش کمّی انجام گرفت .در این آزمون از محیط

جدایهها توسط آزمون  PCRتأیید گردید (شکل .)1

کشت کازئین آگار ( 12گرم /لیتر پودر کازئین و 1/5

فراوانی و نوع ضایعات هیستوپاتولوژی در  52نفر

گرم /لیتر آگار )pH 7/5 ،استفاده شد و بعد از ایجاد

مبتال به هلیکوباکتر پیلوری ،شامل  22نفرگاستریت

چاهک با قطر  4میلیمتر در پلیت 122 ،میکرولیتر از

مزمن ( 42درصد)  4نفر متاپالژی رودهای ( 8درصد)

سوپرناتانت باکتری در چاهک ،تلقیح و گرم خانهگذاری

و  26نفر گاستریت فعال شدید ( 52درصد) بود.

انجام شد ( .)27در این آزمون حضور هاله و قطر بیشتر
آن به عنوان شاخص فعالیت پروتئازی باالتر در نظر
Bacillus subtilis subsp. natto
Bacillus coagulans
http://bpums.ac.ir
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در دمای  37درجه سانتیگراد به مدت  24-48ساعت
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مورد بررسی مرتبط باشد .قطر ناحیه شفاف پروتئولیز
در مورد سویههای باسیلوس سابتیلیس (ناتو) و
باسیلوس کوواگوالنس به ترتیب حدود  3و  2میلیمتر
اندازهگیری

شد

اما

در

مورد

سویههای

هلیکوباکتر پیلوری هاله تجزیه سوبسترای کازئینی
مشاهده نشد.

ارتباط بين فعاليت پروتئازی سويههای هليكوباکتر
شکل  )1محصول  PCRژن  ،glmMهلیکوباکتر پیلوری بر اساس پرایمرهای
اختصاصی .ردیفها ،M :نشانگر با وزن مولکولی ترکیبی جفت باز ،NC .کنترل
منفی ،A .ژن  glmMبا وزن مولکولی  266جفت باز

پيلوری و تغيير هيستوپاتولوژيكي بافت معده
با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مشخص شد که بین
فعالیت پروتئازی پایین سویههای هلیکوباکتر پیلوری و

سنجش فعاليت پروتئوليتيكي سويهها با آزمون

گاستریت مزمن ارتباط معنیدار وجود دارد (.)P=2/244

اسپكتروفتومتری

ارتباط معنیدار دیگری بین نوع فعالیت پروتئازی و نوع

بر اساس این آزمون کمّی ،کدورت محلول در

ضایعه هیستوپاتولوژی معده مشاهده نشد (نمودار .)1

سویههای با فعالیت پروتئولیتیکی بیشتر با سرعت
سرعت کمتری محو میشد .تنوع فعالیت پروتئازی در
میان این سویهها در نمودار  1نشان داده شده است.
سه عدد از این سویهها قابلیت ایجاد کدورت مناسب
رشد ،جهت دستیابی به مقدار مناسب آنزیم را دارا
نبودند و از مطالعه حذف گردیدند .میزان ،≥-2/225
 ≤2/225و حد فاصل این دو بازه به ترتیب به عنوان
فعالیت پروتئازی باال ،کم ومتوسط در نظر گرفته شد.
از مجموع بررسی  47سویه هلیکوباکتر پیلوری ،دو
عدد از سویهها فعالیت پروتئازی باال ( 43 ،)Highعدد
فعالیت پروتئازی متوسط ( )Moderateو دو عدد
فعالیت پروتئازی کم ( )Lowرا نشان دادند.

نمودار  )1ارتباط فعالیت پروتئازی سویههای هلیکوباکتر پیلوری با ضایعات
*

هیستوپاتولوژی در نمونههای بیوپسی معده افراد عفونی .بین فعالیت پروتئازی
پایین سویههای هلیکوباکتر پیلوری و گاستریت مزمن ارتباط معنیدار وجود دارد
(.)p=2/244

بحث

سنجش فعاليت پروتئوليتيكي سويهها با آزمون
چاهک پليت

 ،1682با طیف متنوعی از بیماریهای معدهای -رودهای

در این آزمون هیدرولیز تولید شده روی محیط کازئین

ارتباط داده شده است و در حال حاضر به عنوان

آگار میتوانست با مقدار فعالیت پروتئازی سویههای

متداولترین عامل سرطانهای مرتبط با عفونت در نظر
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هلیکوباکتر پیلوری یکی از متداولترین عوامل عفونی
در سرتاسر جهان میباشد .از زمان کشف آن در سال
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بیشترین

میزان

هلیکوباکتر پیلوری در کشورهای در حال توسعه رخ

هلیکوباکتر پیلوری شناسایی شده است .از آنجا که تاکنون

میدهد که در آن تا  82درصد از بزرگساالن میانسال

ارتباط محصوالت این ژنها با ویژگیهای بالینی

ممکن است آلوده باشند ( .)28در مطالعه حاضر میزان

مشخص نشده است ،اطالعات محدودی راجع به اهمیت

شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری با آزمون کشت و

بیماریزایی احتمالی آنها در دسترس میباشد (.)18

 43/1 ،PCRدرصد به دست آمد .در مطالعهای دیگر

در پژوهش حاضر فعالیت پروتئازی سویههای

در تهران هلیکوباکتر پیلوری را در نمونه بیوپسی 48

هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران با ضایعات

درصد از افراد مورد مطالعه تشخیص دادند که حاکی از

هیستوپاتولوژیک مختلف با دو آزمون کمّی

شیوع نسبتاً یکسان با این پژوهش بود ( .)24فالحی و

(اسپکتروفتومتری) و کیفی (چاهک پلیت) آزمایش و

همکاران شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری را در بیماران

سپس ارتباط آنها با تغییر هیستوپاتولوژیکی بافت معده

مبتالبه اختالالت قسمتهای فوقانی مجرای معدهای-

به لحاظ آماری بررسی شد .نتایج مطالعات ما نشان داد

رودهای در بندر بوشهر با تکنیک  43/5 ،8FISHدرصد

که اکثر سویهها ( 61/4درصد) فعالیت پروتئاری متوسط

بهدست آوردند ( ،)26این در حالی است که شیوع باالتر

داشتند .همچنین هیچکدام از سویهها ،هاله تجزیه

این باکتری در برخی استانهای ایران از جمله چهار

سوبسترای کازئینی را در تست چاهک پلیت نشان

محال و بختیاری  82درصد گزارش شده است (.)32

ندادند .در مطالعهای که توسط نیلیوس ( )Niliusو

این تنوع با تفاوت در نواحی جغرافیایی ،سن ،وضعیت

همکاران به منظور سنجش فعالیت پروتئازی  12جدایه

اقتصادی -اجتماعی ،سطح تحصیالت ،محیط زندگی و

هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از چندین سوبسترا ،از

شغل افراد مورد مطالعه در ارتباط است (.)28

جمله هموگلوبین گاوی ،ژالتین ،سرم آلبومین گاوی و

مطالعات اخیر نشان میدهد که عالوه بر فاکتورهای

کازئین ،با آزمون  9SDS-PAGEغیر احیایی انجام

ژنتیکی میزبان و عوامل محیطی ،فاکتورهای بیماریزایی

گرفت ،بطور مشابهی مشخص گردید که هلیکوباکتر

هلیکوباکتر پیلوری ،شدت آسیب به معده و پیامد بالینی

پیلوری فعالیت پروتئازی قابل مالحظهای ندارد .آنها

احتمالی عفونت هلیکوباکتر پیلوری را مشخص میکنند

نشان دادند که این فعالیت در سویههای هلیکوباکتر

( .)6از آنجا که بیماریهای ناشی از هلیکوباکتر پیلوری

پیلوری پایینتر از باکتریهایی مثل باسیلوس،

خصوصاً زخم معده و زخم دئودنال با آسیب بافتی شدید

سودوموناس ،پروتئوس و سایرین است (.)31

همراه است ،احتماالً پروتئازهای باکتری نقش مهمی را

ارتباط میان فعالیت پروتئازی باکتریها و ضایعات بافتی

در این فرآیند ایفا میکنند .تخریب بافتی توسط

حائز اهمیت است .این ارتباط در مورد باکتریهای دیگر

پروتئازهای باکتری میتواند مستقیماً و یا به طور

باکتروئیدس

جینجیوالیس11

(از جمله

و ترپونما دنتیکوال)12
8

Fluorescent in situ hybridization
Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
10 Periodontitis
Bacteroides gingivalis
9

Treponema denticola
http://bpums.ac.ir
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غیرمستقیم با فعال کردن پروتئارهای غیرفعال میزبانی
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پریودنتیتیس12
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مشاهده شده است ( .)32نتایج مطالعه حاضر ارتباط
آماری مستقیم بین فعالیت پروتئازی پایین سویههای

نتيجهگيری
در یک نتیجهگیری کلی میتوان چنین بیان نمود که

هلیکوباکتر پیلوری و ابتال به گاستریت مزمن را نشان

یافتههای مطالعه حاضر مؤید تنوع فعالیت پروتئازی بین

داد ،هرچند اثبات این ارتباط نیاز به انجام مطالعات بر

سویههای مختلف هلیکوباکتر پیلوری و معنیدار بودن

روی سویههای بیشتر و بررسیهای دقیقتر دارد .ویندل
( )Windleو همکاران فعالیت متالوپروتئازی وابسته به
روی را در یک سویه هلیکوباکتر پیلوری شناسایی

ارتباط بین فعالیت پروتئازی پایین سویههای هلیکوباکتر
پیلوری و گاستریت مزمن بود .که مطالعات تکمیلی
جهت بررسی این ارتباط الزم میباشد همچنین با توجه

کردند و بیان سطحی این فعالیت متالوپروتئاز را در

به باال نبودن این فعالیت در اغلب سویهها ،به نظر

ارتباط با پروتئولیز پروتئینهای مختلف میزبان و نهایتاً

میرسد بیماریزایی سویههای مذکور بطور غیرمستقیم

پاتولوژی معده فرض نمودند ( .)33اهمیت برخی از

بواسطه فعالسازی فاکتورهای میزبانی توسط آنها و در

پروتئازهای هلیکوباکتر پیلوری در پیشروی پاتوژنز
باکتری به اثبات رسیده است .در سال  ،2212هُی
( )Hoyو همکاران نشان دادند که پروتئاز
HtrA

هلیکوباکتر پیلوری یک فاکتور بیماریزایی

ترشحی جدید است که  Eکادهرین ،پروتئین

همراهی با سایر فاکتورهای بیماریزای هلیکوباکتر
پیلوری باشد که اثبات این ارتباط نیز نیازمند انجام
مطالعات بیشتر می باشد.
سپاس و قدرداني

چسبندگی سلولی و عملکرد سد اپیتلیالی ،دسترسی

و پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید

هلیکوباکتر پیلوری را به فضای بین سلولی افزایش و

بهشتی است .نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و

زمینه پیدایش بیماریهای معدی ناشی از این باکتری را

قدردانی خود را ازدانشگاه الزهراء و مرکز تحقیقات

تشدید میکند ( 16و .)22

بیماریهای منتقله از آب و غذای پژوهشکده گوارش و

اهمیت پروتئاز  Clpدر بیماریزایی و بقاء هلیکوباکتر

کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دلیل

چسبنده

سلولی13

پیلوری تحت شرایط استرس در ماکروفاژها توسط
لَگلین ( )Loughlinو همکاران ،مشخص شد ( .)21با
این وجود تاکنون ارتباط بین فعالیت پروتئازی
جدایههای هلیکوباکتر پیلوری و ضایعات بافتی ناشی از
آن مورد پژوهش قرار نگرفته است.

حمایتهای مالی و اجرایی اعالم میدارند.
تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
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این مقاله برگرفته از پایان نامه مشترک دانشگاه الزهراء
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Abstract
Background: Helicobacter pylori is the main cause of various gastroduodenal diseases. As the diseases
caused by H. pylori are associated with severe tissue damage, proteases of bacteria may play an important
roles in this process. In current study we investigated diversity of H. pylori protease activity and its
association with different pathological lesions of gastric tissue.
Materials & Methods: The study was performed on 116 gastric biopsy specimens obtained from patients
with gastrointestinal disorders referred to Taleghani hospital in Tehran, IR.Iran. Isolates were identified by
culture and polymerase chain reaction (PCR). Their protease activity was assessed by spectrophotometric
and well diffusion assays using casein as substrate. Variance analysis (One-way ANOVA) was used for
statistical analysis.
Results: A prevalence of 43.1% (50/116) of H. pylori infection was detected in the studied patients.
Histopathological lesions among 50 H. pylori positive patients were included: chronic gastritis 40% (20/50),
intestinal metaplasia 8% (4/50), and severe active gastritis 52% (26/50). Nearly, 4.25% of the strains showed
high protease activity, while 91.4% and 4.25% of the strains showed moderate and low protease activities,
respectively. Statistical analysis demonstrated significant association between low protease activity of the
strains and chronic gastritis (p= 0.044).
Conclusion: Results of this study indicated diversity of protease activity among different strains of
H. pylori and significant association between low protease activity of the strains and occurrence of chronic
gastritis. Further studies are necessary to investigate this association.

[ DOI: 10.29252/ismj.20.2.170 ]
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