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 مقدمه

 يمخاط هيال در كه باشد يم شكل يچيمارپ يمنف گرم يباكتر كي يلوريپ كوباكتريهل        

 پيلوري كوباكتريهل عفونت. شود يم زهيكلون يمر و دوازدهه يگاه و معده وميتل ياپ سطح پوشاننده

 سكير كي بلكه است، ارتباط در دئودنوم زخم و معده زخم ت،يگاستر مانند ييها يماريب با تنها نه

 تنها ديشا و نيتر مهم انسان كه رسد يم نظر به .باشد يم معده سرطان گسترش جهت مهم فاكتور

 صورت به انسان به انسان از ميمستق طور به احتماال يلوريپ كوباكتريهل. باشد يباكتر نيا مخزن

 يعفون ضد مناسب طور به كه ييها اندسكوپ قيطر از يحت و يدهان ي يمدفوع ، يدهان ي يدهان

 زهيكلون يانسان تيجمع از %50 در حداقل يلوريپ باكتر كويهل يكل طور به .ابدي يم انتقال اند، نشده

 توسعه يها كشور از يبرخ در كه يطور به است متفاوت مختلف، يكشورها در آن وعيش اما شود يم

. است شده گزارش %90 از شيب تا توسعه حال در يها كشور از يبعض در اما ،%20 حدود در افتهي

 زين كشور كي گوناگون ينواح در يحت يلوريپ كوباكتريهل عفونت وعيش زانيم كه است ذكر انيشا

 وعيش زانيم نيب ارتباط شده، انجام مختلف مناطق در كه گوناگون مطالعات در. باشد يم متفاوت

 يكيژنت و ياقتصاد  - ياجتماع عوامل همچون يمختلف و متعدد خطر عوامل اب يباكتر نيا عفونت

 جينتا زين يگاه اما بوده، گريكدي كننده دييتا يگاه مذكور جينتا كه است گرفته قرار يبررس مورد

 و يريشگيپ يبرا حيصح استيس كي يگذار هيپا منظور به. باشد يم متفاوت ها آن از آمده بدست

 مطالعات انجام به ازين ر،يپذ اصالح خطر عوامل  اصالح و يلوريباكترپ كويهل عفونت كنترل

 مارانيب در يلوريپ كوباكتريهل عفونت وعيش نييتع منظور به مطالعه نيا لذا. باشد يم كيولوژيدمياپ

 .است شده يطراح  بوشهر بندر در  ناليگاسترانتست يمجرا  يفوقان يها قسمت اختالالت به مبتال
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 يمولكول كيتكن كي  )FISH( فلوئورسنت يها پروب توسط موضع در ونيزاسيديبريه روش    

 تيحساس با يروش FISH كه است شده ثابت. باشد يم ها سميكروارگانيم صيتشخ يبرا ياختصاص

 FISH كيتكن از مطالعه نيا در. باشد يم يلوريپ كوباكتريهل صيتشخ يبرا باال اريبس يژگيو و

 .نمود ميخواه استفاده

  اتيكل-1-1

 نيا ،يپزشك جامعه به قبل دهه دو در وارن و مارشال توسط يلوريكوباكترپيهل يمعرف زمان از    

 ارتباط. است بوده توجه مورد ينيبال و ييايميوشيب ي هيپا يها بحث و قاتيتحق در يباكتر

 يميبدخ و همعد التهاب ك،يپپت زخم يماريب خصوص به انسان، يها يماريب با يلوريكوباكترپيهل

).                                                                                                                           1(است انكار رقابليغ يمعد يها

 يمختلف مناطق در تواند يم كه است ليكروآئروفيم و يمنف گرم يباكتر كي ،يلوريكوباكترپيهل    

 ي پوشاننده يها هيال در يفيخف مزمن التهاب يباكتر نيا. شود زهيكلون آنتروم  خصوص به معده از

 معده يها سرطان نيهمچن و دئودنوم و روده معده، يها زخم جاديا با شدت به و كند يم جاديا معده

 ينم اننش يعالمت چيه دارند، خود بدن در را يباكتر نيا كه يافراد %80 از شيب. است ارتباط در

 16S rRNA ژن يابي يتوال كه يهنگام. شد يم شناخته يلوريپ لوباكتريكمپ ابتدا در يباكتر. دهند

 در يباكتر نيا ندارد، تعلق لوباكتريكمپ به يباكتر نيا كه داد نشان 1989 سال در قاتيتحق گريد و

 كه گرفته منشا ميقد يانوني اززبان كوباكتريهل. دندينام كوباكتريهل را آن كه گرفت قرار يگريد جنس

 لوريپ چهيدر به مربوط توان يم را يلوريپ خاص يمعنا. باشد يم يفنر اي چيمارپ يمعنا به آن در

 شيب. است بان دروازه يمعنا به خود كه دانست) دئودنوم به معده ي كننده متصل ييا رهيدا يمجرا(

 يباكتر نيا به ابتال. دارند همراه به خود يفوقان گوارش لوله در را يباكتر نيا ا،يدن تيجمع از %50 از

 كاهش حال در يغرب يكشورها در آن از يناش ريم و مرگ و است تر جيرا افتهي توسعه يكشورها در

 ).1(است
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  يولوژيكروبيم -  1-1-1-1

 0/5 و طول كرومتريم 3 حدود كه است يمنف گرم يچيمارپ يباكتر كي ،يلوريپ كوباكتريهل    

 يول دارد اجياحت ژنياكس به كه يمعن نيا به باشد، يم ليكروآئروفيم يباكتر نيا. دارد قطر كرومتريم

 يحاو يباكتر نيا. دارد وجود اتمسفر يهوا در كه است يمقدار از كمتر آن ازين مورد ژنياكس غلظت

 ،يا روده يها يباكتر از شده آزاد دروژنيه گاز كردن دياكس با تواند يم كه است دروژنازيه ميآنز

 قادر يلوريكوباكترپيهل .كند ديتول را آز اوره و كاتاالز داز،ياكس تواند يم يباكتر نيا. كند يانرژ كسب

 ليتبد) باشد ينم كشت قابل يول باشد يم اتيح به قادر كه(ديكوكوئ فرم به يچيمارپ فرم از است

 فرم. باشند آن يها يريگ همه در يباكتر ماندن زنده يبرا ييفاكتورها  توانند يم فرم دو هر كه شود

 مهم خانواده پنج يدارا يلوريكوباكترپيهل. بچسبد معده وميتل ياپ به شگاهيدرآزما تواند يم يديكوكوئ

 يم شده شناخته يها چسبنده شامل خانواده نيبزرگتر. باشد يم  يخارج يغشا يها نيپروتئ از

 چند و فالژلوم همراه يها نيپروتئ آهن، يها دهنده انتقال ها، نيپور شامل گريد خانواده چهار. باشد

 يمنف گرم يها يباكتر همه مثل. شوند يم است، نشده شناخته هنوز آنها عملكرد كه گريد نيپروتئ

 O ژن يآنت. است شده ليتشك ديساكار يپل پويل و ها ديپيفسفول از ها يباكتر يخارج يغشا ك،يپيت

 ديتقل معده وميتلياپ در را سيلوئ يخون گروه ياه ژن يآنت است ممكن ديساكار يپل پويل از يناش

 يباكتر گريد از يكم تعداد در كه است كلسترول يها ديكوزيگل شامل نيهمچن يخارج يغشا .كند

 درون و معده در كه كوباكتريهل يها گونه يتمام است، چهارتاژك يدارا كوباكتريهل. شود يم افتي ها

 ).2(باشند يم متحرك اريسب ها تاژك نيا سبب به هستند، فعال كبد

 ژنوم -2-1-1-1

 شده يابي يتوال آنها از تا سه ژنوم باشدكه يم يمتعدد اريبس يها سوش يدارا يلوريكوباكترپيهل    

 قرار آن يرو ژن 1550 بايتقر كه است باز جفت ونيليم 1/7 از متشكل 26695 سوش ژنوم. است

 دهاينوكلئوت %6 با برابر ياديز اريبس يكيژنت وتتفا كه داد نشان سوش دو يابي يتوال. است گرفته
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 دو هر. رنديگ يم قرار ها پاتوژن گروه در ها لوكوس از %29 كه شود يم زده نيتخم). 3( دارد وجود

 ژن40 شامل كه باشند يم باز هزار 40 اندازه به Cag يژن رهيجز كي شامل شده، يابي يتوال سوش

 در معموال پاتوژن، رهيجز نيا). باشد يم يماريب جاديا مسئول احتماال يتوال نيا( شود يم

 ينم نشان يعالئم يول هستند يباكتر نيا به مبتال كه يافراد بدن از كه ييها يلوريكوباكترپيهل

 .كند يم كد را يلوريپ كوباكتريهل يها نيپروتئ نيخطرناكتر از يكي  Cag Aژن. ندارد وجود دهند،

 Cag A ژن .دارند زين را ها زخم جاديا ييتوانا دارند، خود اههمر به را Cag A ژن كه ييها سوش

 Cag(PA1) يزا يماريب ي رهيجز .كند يم كد را)نهيآم دياس 1186( ليطو نسبتا نيپروتئ كي

 كم ريمقاد .كنند يم كد را چهار پيت يترشح ستميس آنها از يقسمت كه دارد ژن30بايتقر

GC)در) نيتوزيس -نيگوانCag بصورت ژنها نيا كه دهد يم نشان كوباكتريهل يها گونه گريد در 

 ).3(است آمده گريد يباكتر كي از يافق انتقال

 خچهيتار -3-1-1-1

 توسط معده زخم و التهاب به مبتال مارانيب ي معده در 1982 سال در بار نياول يلوريكوباكترپيهل    

 معده در تواند ينم ييباكتر چيه كه شد يم تصور زمان آن در.شد كشف وارن نيراب دكتر و مارشال

 نيماش يباتر دياس برابر آن قدرت كه يدياس كند، يزندگ كند، يم ديتول را دياس از ياديز ريمقاد كه

 يسينو دوباره معده زخم و التهاب ي كننده جاديا عامل به استناد با را مرجع كتب وارن و مارشال. بود

 .كردند خود،كسب كشف ليدل به را يپزشك نوبل زهيجا 2005 سال در دانشمند دو نيا. كردند

 اما بودند كرده كشف معده وارهيد در را يچيمارپ يها يباكتر 1875 سال در يآلمان دانشمندان

  ،1زوزرويب ويجول. بود شده فراموش كشف نيا جينتا ليدل نيهم به دهند، كشت را آنها بودند نتوانسته

 يم يزندگ سگ معده يدياس طيمح در كه يمشابه يها يباكتر 1893 سال در ييايتاليا محقق
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 آمده دست به رسوبات يرو انيلونيجاب دانشگاه از يجاورسك يوالر پروفسور. بود كرده يمعرف را كردند

 يباكتر از يانواع او ، ييا لهيم يها يباكتر يبعض نيب در. كرد يم قيتحق ها انسان معده يشستشو از

 نيا كرد شنهاديپ كه بود يكس نياول او. دينام 2رگوال ويبريو  را نهاآ و كرد مشاهده را يچيمارپ يها

 زين معده يها يماريب كتاب در موضوع نيا. باشند معده در يماريب جاديا عامل است ممكن ها باكتر

 كوچك مطالعات. نشد معروف چنان آن بود، شده نوشته يلهستان زبان به كه ليدل نيا به اما شد آورده

 زخم و التهاب به مبتال مارانيب معده در را ييا دهيخم يها لهيم وجود 20قرن يبتداا در ياريبس

 1180 در كه رابطه نيا در ييا مقاله انتشار خاطر به وجود نيا با. كردند اثبات را معده سرطان و معده

 .افتي كاهش رابطه نيا در مطالعه به عالقه است، نشده دهيد يباكتر چيه معده يوپسيب نمونه

 مشاهده ليدل به 1970 دهه در دوباره معده يها يماريب در ها يباكتر نقش درك به عالقه    

 ستيپاتولوژ توسط 1979 سال در يباكتر نيا.افتي شيافزا معده زخم به مبتال يها نمونه در يباكتر

 يياياسترال پزشك همراه به و گذاشت تر فرا را پا بار نيا او.شد دهيد دوباره وارن ني،راب يياياسترال

 نيا كشت براي آنها ناموفق يها تالش از پس.كردند آغاز آن يرو را قاتيتحق 1981 سال در مارشال

 تيموفق با كشت مدت نيا در و كردند رها روز 5 مدت به را يپتر ظرف ناخواسته بطور ،آنها يباكتر

 نيا وجود علت به عدهم يها زخم اغلب كه كردند انيب خود قاتيتحق در مارشال و وارن.گرفت صورت

 عوامل استرس و هيادو پر يغذاها داشت وجود دهيعق نيا زمان آن در كه چند باشد،هر يم يباكتر

 ).24،25(هستند معده يها زخم ي كننده جاديا ياصل

 يبعد يسالها در يبعد قاتيداشت،تحق وجود هيقض نيا به ابتدا در كه يمشكوك نگاه وجود با    

 يبرا.باشديم حي،صح معده زخم با كمتر مقدار به و معده التهاب با يباكتر نيا ارتباط كه داد نشان

 بعد روز چند او.ديبلع را شده كشت يها نمونه از يكي مارشال ،يلوريپ كوباكتريهل ييزا يماريب اثبات

 وجود يباكتر خوردن از بعد روز 10 ياندوسكوپ كي.شد مبتال يماريب به استفراغ و تهوع حالت با

 يلوريپ كوباكتريهل كه دادند نشان مدارك نيا ي همه. كرد ديتائ را يباكتر نيا و معده التهاب ئمعال

 يآنت بودن موثر اثبات يبرا خود قاتيتحق به وارن و مارشال. است معده التهاب جادكنندهيا عامل
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 متخصص كي 1987 سال در.دادند ادامه معده، التهاب به مبتال افراد از ياريبس درمان در كيوتيب

 سال در.كرد ابداع را دئودنوم يها زخم درمان روش نياول 1يبورود توماس نام به يدنيس در گوارش

 يها زخم اغلب شد يم گفته آن در كه كرد منتشر را ييا دهيا)كايآمر(سالمت يمل موسسه 1994

 ها كيوتيب يآنت از ستيبا يم آنها درمان در و هستند يلوريپ كوباكتريهل ليبدل دئودنوم و معده راجعه

 از شدن دور با يلوريپ كوباكتريهل يكيژنت تنوع كه دهند يم نشان رياخ قاتيتحق). 4(كرد استفاده

 به مربوط اطالعات به توجه با.ابدي يم ،كاهش قايآفر شرق در ها انسان نياول آمدن وجود به محل

 در يباكتر نيا كه شد صمشخ و كنند يساز هيشب را موضوع نيا توانستند محققان يكيژنت تنوع

 يانسانها كه دهد يم نشان آنها قاتيتحق جينتا .است افتهي گسترش قايآفر شرق در قبل سال 58000

 خود با قايآفر شرق از مهاجرت از قبل از را يآلودگ نيهستند،ا آلوده يباكتر نيا به كه امروزه

 ).4(دارند

 يولوژيدمياپ -4-1-1-1

 يآلودگ نيتر گسترده به ليراتبد آن هستندكه آلوده يباكتر نيا به ايدن مردم از يمين كم دست    

 در كه يبطور.است متفاوت مختلف يكشورها در يباكتر نيا به ابتال يواقع زانيم. كند يم جهان در

 يكايآمر مانند ييا افتهي توسعه يكشورها از شتريب اريبس زانيم نيا افتهي توسعه كمتر يكشورها

 نيا معمول بطور. است %25 با برابر يآلودگ زانيم شده نامبرده يكشورها در. است اياسترال و يشمال

 يباالتر يابتال آمار ،كودكان توسعه حال در يكشورها در. شود يم كسب يكودك دوران در يآلودگ

 در. باشد يم يبهداشت بد طيشرا ليبدل احتماال كه دارند يصنعت يها كشور كودكان به نسبت

 باال با آلوده افراد درصد يول افت،ي را يآلودگ نيا با يكودك توان ينم معموال افتهي توسعه يكشورها

 كه هستند%50 با برابر يآلودگ زانيم يدارا سال 60  يباال افراد مثال يبرا. رود يم سن،باالتر رفتن

                                                        

 

1
 Thomas Borody 
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 گهدور( ييكايآمر پوستان اهيس انيم در وعيش زانيم. است %10 سال 18-30 افراد در زانيم نيا

 مرتبط ياقتصاد -ياجتماع طيشرا به را وعيش زانيم نيا توان يم وجود نيا با.است باالتر)ييقايآفر

 يباال يها استاندارد ليبدل افتهي توسعه يكشورها در يآلودگ تر نييپا زانيم. نژاد به نه و دانست

 ، ايدن نقاط يبرخ در يآلودگ يباال زانيم كنار در. است ها كيوتيب يآنت گسترده مصرف و يبهداشت

 هيعل مقاومت حال نيا با.است كاهش به رو جهان كل در يلوريپ باكتر كويهل يباكتر با يآلودگ زانيم

 با ييها هي،سو ايدن نقاط يبرخ در حاضر حال در. است ظهور حال در يباكتر نيا در ها كيوتيب يآنت

 ،هر است يمسر يلوريپ باكتر كويهل). 5(اند شده دهيد نيسيترومايكالر و دازوليمترون به مقاومت

 اي دهان به دهان قيطر از فرد به فرد انتقال. ستين شده شناخته هنوز آن انتقال قيدق روش كه چند

 پالك و بزاق مدفوع، در يباكتر نيا موارد يبرخ در.هستند حاالت نيتر محتمل يدهان -يمدفوع

 شود، يم خانواده به محدود افتهي توسعه يكشورها در انتقال.است شده ي،جداساز افراد يبرخ يدندان

. هستند يآلودگ معرض در جامعه كل هم هنوز توسعه حال در يها كشور در كه چند هر

 فاضالب و زير دور يها آب در يمدفوع قطعات خوردن قيطر از نيهمچن تواند يم يلوريپباكتركويهل

  ).5(دهد كاهش را يماريب نيا به ابتال شانس تواند يم يبهداشت طيمح كي شود،پس منتقل

 خطر عوامل و انتقال يها راه -5-1-1-1

 يفاكتورها و كيژنت ، يباكتر جمله از را يمختلف يفاكتورها كيولوژيدمياپ مطالعات اگرچه    

 يآگاه اما ،) 38(كرده ييشناسا را يلوريپ كوباكتريهل عفونت با يارتباط عوامل ميترس جهت يطيمح

 :است ريز موارد جمله از انتقال يها راه از يبعض.باشد يم فيضع تقالان يها ه را و مخزن از

 از افتهي توسعه يها كشور در كه باشد يم عفونت مخزن نيتر شده شناخته: يدهان -يمعد راه  -1

 ).38(شود يم كسب نيوالد و ها بچه ريسا وبرادرو خواهر قيطر

 با ارتباط در يها نمونه اي و يسكوپاند لوله آن در كه يروش: يپزشك كادر قيطر از انتقال راه -2

 دزانفكتان و يكاف ونيزاسيلياستر. شود يم وارد يگريد به شخص كي از موكوزال تيگاستر
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 استفاده يحفاظت ليوسا از كه زين ريگ نمونه شخص). 38( دهد يم كاهش را انتقال بروز اندسكوپ

 ).38(رديگ يم قرار معرض در كار طول در كند ينم

 با يعفون جوان يها بچه از يباكتر). 38(باشد يم انتقال روش نيتر مهم: يهاند يمدفوع راه -3

 يم نشان نيا كه باشد ينم متداول يمدفوع قيطر از زولهيا البته. گردد يم زولهيا يباكتر نيا

 باشند عفونت منبع است ممكن مدفوع به آلوده يها آب. باشد يم متناوب قيطر از دفع دهد

 يم نظر مورد زين آلوده دستان و غذا قيطر از انتقال.باشد يم سخت آب از يجداساز اما ،

 ). 38(باشد

 يم فرزندانشان به را خود دهيجو يغذا كه  ييقايآفر زنان در راه نيا:  يدهان – يدهان راه -4

 ).38( باشد يم متداول فاسو نايبورك يها خانواده در غذا دنيجو ،)38( شده دهيد دهند

 ديبا دهد رخ يحالت نيچن اگر اما ندارد عفونت با ارتباط يمشخص طور هب راه نيا:  يجنس راه -5

 ).38(باشد نادر

 اند كرده هيتك ياقتصاد – ياجتماع يها شاخص يرو بر خطر عوامل مورد در ها گزارش اكثر

 با ياقتصاد – ياجتماع نييپا تيموقع ، مراقبت مراكز در يليياسرا يها بچه انيم در). 20(

 يها بچه در نيچ دركه  يمطالعات در). 42(باشد يم ارتباط در يلوريپ كتركوبايهل عفونت

 كه داشت ارتباط نيوالد در يرسم التيتحص كمبود با عفونت ،گرفت صورت ييابتدا مدارس

 يرو بر يگريد مطالعه در).20،45( است گرفته صورت زين رانيا در مطالعه نوع نيهم هيشب

 روش با وعفونت يشهر مهين محالت در يزندگ نيب باطارت هندوستان در دانشگاه كاركنان

PCR التيتحص و عفونت نيب يكم ارتباط هيترك اهل انيدانشجو در). 42،43(شد مشخص 

 ارتباط نفر 1457 يرو بر نيچ در يگريد مطالعه). 49( بود يخانوادگ درآمد و نيوالد

 استفاده از بعد انفنج نشستن و يخانوادگ درآمد و سواد كم سطح و عفونت نيب يواضح

 طول در نفر پنج از شتريب خانواده زيسا كه داد نشان نيبالغ تيجمع در يبررس). 46(بود

 ).47،48(باشد يم مرتبط عفونت با يكودك دوران
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 ييزا يماريب -6-1-1-1

 متحرك و تاژكدار ،يمنف گرم ،يسلول خارج سميارگان كي عنوان به يلوريپ كوباكتريهل ابتدا در    

 نيا يماريب جاديا نحوه درباره تازه اطالعات و ييايميوشيب يها كيتكن شرفتيپ با. شد يم ختهشنا

 كوباكتريهل يآلودگ كه شد مشخص و شدند قيتلف هم با اطالعات نيا يماريب جاديا طيشرا و يباكتر

 ييايباكتر يها نيپروتئ محققان. باشد يم زبانيم و يباكتر از ييفاكتورها نيب تعامل ازمندين يلوريپ

 معده مخاط سطح به سميارگان نيا انتقال در كه هستند ييها نيپروتئ شامل كه كردند ييشناسا را

 كه يهنگام). شوند يم كد fla Bو fla A( يها ژن توسط كه نيفالژل مانند(كنند يم شركت

 يم القا را موقت يديپوكلريه كي ناشناخته يسميمكان با يشد،باكتر حاضر معده مخاط در سميارگان

 ).6(كند

 فراهم يكلن جاديا يبرا را سميارگان اطراف طيشود،مح يم ساخته يباكتر توسط كه آز اوره ميآنز    

 خاص چسبنده يها مولكول و سلول يسطح يها ديپيكوليگل قيطر از اتصال سپس.كند يم

 نيسكروب نام به يگريد يها نيپروتئ كه رسد يم نظر به نيهمچن .افتد يم اتفاق يلوريپ كوباكتريهل

 از يريجلوگ باعث فسفاتاز يتر -P پيت نيآدنوز قيطر از بيرق يها سميارگان رشد مهار با زين ها

 سلول به يلوريپ كوباكتريهل كه يهنگام.شود يم آز اوره ميآنز توسط طيمح حد از شيب شدن ييايقل

 يبستگ زبانيم به هم و يباكتر به هم كه عوامل از دهيچيپ يا مجموعه با د،يچسب معده مخاط يها

 وارهيد در گريد يمنف گرم يها يباكتر تمام مانند يلوريپ كوباكتريهل. كند يم جاديا يماريب دارد،

 كوباكتريهل آن از پس. كند يم مختل را مخاط يكپارچگي كه دارد ديساكار يپل پويل خود يسلول

 مثال يبرا. شوند يم يمخاط ياه سلول به بيآس باعث كه كند يم ترشح را ييها نيپروتئ يلوريپ

 جاديا در و باشد يم مونوژنيا شدت به ، شود يم كد نام نيهم به يژن توسط كه Cag A نيپروتئ

 مورد نيا كه چند هر(كند يم شركت معده غدد سرطان و دئودنوم زخم مانند سندرم نيچند عالئم

 قسمت ينوماهايآدنوكارس ادجيا در Cag A وجود كه دارد وجود يشواهد). است نشده اثبات هنوز
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 برخورد اثر در شوند يم كد Vac A ژن از كه ييها نيعالوه،پروتئ به .است ليدخ معده ييانتها يها

 صورت مخاط در ونيزاسيكلون كه يهنگام. هستند ليدخ يمخاط بيآس در و شوند يم القا وميتلياپ با

 التهاب ينوع كه كنند يم القا را يتهابال يواكنش يلوريپ كوباكتريهل مونوژنيا يها نيپروتئ گرفت،

 وجود با مراحل نيا. شوند عفونت ينيبال عالئم جاديا باعث تواند يم و است معده كيلينوتروف

 تومور، كينكروت فاكتور گاما، نترفرونيا ،12،8،6،2،1 يها نينترلوكيا مانند زبانيم در ييفاكتورها

 ژنياكس كردن آزاد با فاكتورها نيا.شود يم ليتسه ت،يفاگوس يها سلول و Bو T يها تيلنفوس

 تواند يم يلوريپ كوباكتريه. شوند يم توزيفاگوس ليتسه باعث يالتهاب يها نيتوكيس و ريپذ واكنش

 ).6(شود يمخاط يها سلول آپوپتوز سرعت شيافزا باعث

 معده يولوژيزيف يرو بر راتيتاث -7-1-1-1

 تحت زين را معده معمول ترشحات يلوريپ كوباكتريهل ه،معد مخاط به يموضع بيآس جاديا كنار در   

 مرتبط يينها ينيبال تظاهرات با اريبس كه ديآ يم نظر به جراحت شدت و محل .دهد يم قرار ريتاث

 ياريبس كه دهد يم نشان ياديز مطالعات .است معده يولوژيزيف يرو ريتاث خاطر به احتماال كه باشد

 خود سرم در يباالتر نيگاستر است،سطح شده آلوده يلوريپ كوباكتريهل با آنها دئودنوم كه يافراد از

 را يماريب از يتر ميمال يها نشانه مارانيب نيا). 7(شود يم معده دياس شتريب ترشح موجب دارندكه

 ).7(دهند يم نشان دارد، وجود آنها معده ييانتها بخش و آنتروم در زخم كه يافراد به نسبت

 كيپاتولوژ يها افتهي -8-1-1-1

 از آمده وجود به كيستوپاتولوژيه راتييتغ يبند دسته يبرا ياريبس يها تالش كه چند هر     

 يدنيس ستميس .است امدهين وجود به يقبول قابل يبند دسته چيه گرفته، صورت يلوريپ باكتر كويهل

 يها عفونت در ياليتلياپ راتييتغ .اند شده مطرح ييها نمونه عنوان به هوستون معده التهاب كارگاه و

 نفوذ معموال يحت. است عيشا دارد، وجود معده سطح يناهماهنگ و معده غدد يآتروف يهنگام مزمن
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 ممكن تاينها .ديآ بوجود است ممكن زين موكوس ترشح يناهماهنگ و استروما در يتيلنفوس يها سلول

 ).8(باشد ينئوپالز يبرا يزمرك تواند يم كه شود ميضخ يمتاپالز علت به روده از ينواح است

 ينيبال تظاهرات -9-1-1-1

 معده سرطان و معده التهاب

 افراد از يبرخ.ماند يم يباق عالمت بدون ،اغلب شد آلوده يلوريكوباكترپيهل توسط فرد كه يهنگام    

 كه شوند دهيد%10 تا 5 محدوده در شده گزارش يسرم زانيم بازگشت با است ممكن يحت آلوده

 يخود به خود نكهيا اي هاست يماريب گريد يبرا ها كيوتيب يآنت از استفاده خاطر به ستين مشخص

 و شود يم آغاز معده يسطح مزمن التهاب ،با آلوده افراد يماريب كيپيت مراحل وجود نيا با. باشديم

 رهيزنج در يديكل ييا دهي،پد مرحله نيا ديآ يم نظر به.شود يم ختم معده كيآتروف التهاب به تاينها

 ).9(شود يم منجر معده نوميكارس به كه باشد يسلول

 معده كيآتروف يكانون چند ديشد التهاب كه يافراد كه دهد يم نشان يكنون يها داده سهيمقا    

 جاديا سميمكان .دهند يم نشان معده ينومايكارس در يبرابر 90 يرشد يعاد افراد به نسبت دارند

 كاليراد و مختلف يها نيتوكيس توسط كه باشد DNA به بيآس قيطر از كه سدر يم نظر به تومور

 ).9(است شده القا شود، يم جاديا مستعد افراد در مزمن التهاب از  يناش كه يآزاد يها

 بوضوح است، ليدخ معده تنه و آنتروم ينومايكارس آدنو جاديا در يلوريپ كوباكتريهل نكهيا باوجود    

 كه كند يم كيتحر را موكوس ياسترما در يتيلنفوس نفوذ يباكتر. است ليدخ زين مالت لنفوم در

 لنفوم كه شود كيپالز نئو راتييتغ تينها در و سلولها نيا ريتكث باعث است ممكن يتيلنفوس نفوذ نيا

 باعث كه كند يم ديتول را يميآنز يلوريپ كوباكتريهل ديآ يم نظر به نيهمچن. آورد يم وجود به را

 از درصد%90تا 70 در كه است ذكر قابل. شود يم ينئوپالز هياول مراحل در ها تيلنفوس رشد كيتحر

 نيپائ درجه يها لنفوم شرفتيپ مانع يلوريپ كوباكتريهل يآلودگ كردن كن شهير با توان يم مارانيب
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MALT لنفوم درجه صيتشخ در اولتراسوند يآندوسكوپ كه است داده نشان رياخ يها تيفعال. شد 

MALT اريشود،بس لنفوم پسرفت باعث تواند يم كه يلوريپ كوباكتريهل يدرمان بازده ينيب شيپ و 

 ).9(است موثر

 معده زخم یماريب

 

 قبول مورد اكنون و است گرفته قرار مطالعه مورد اريبس معده زخم و يلوريپ كوباكتريهل نيب رابطه    

 در. است جهان سراسر در معده ،زخم عامل تنها نه ي،ول ياصل عامل سميارگان نيا كه است همگان

 كاهش توان يم يريگ چشم بطور ، باشند گرفته قرار درمان تحت كه معده زخم به مبتال مارانيب

 در كاهش نيا. كرد مشاهده اند نشده درمان كه يمارانيب با سهيمقا در را يماريب بازگشت شاخص

 ريغ يالتهاب ضد يداروها از استفاده سابقه كه شود يم دهيد معده و دئودنوم هيناح در زخم با يمارانيب

 ).9(اند نداشته را يدياستروئ

 به احتماال يول است نشده شناخته كامل بطور يلوريپ كوباكتريهل توسط معده زخم يالقا سميمكان    

 سميارگان تيمسموم جاديا يفاكتورها ،يكيژنت لحاظ از بودن مستعد مانند عوامل از ييا مجموعه

 ،وابسته دئودنوم و معده ترشحات در راتييتغ و موكوس به يكيزيف بي،آس) Cag aو Vac A مانند(

 ).9(است

  يگوارش اختالالت ريسا 

 زخم ،شبه چهيپ دل هيشب عالئم مانند عالئم از ييا مجموعه شامل يگوارش دستگاه گريد اختالالت    

 شامل كه است شده شنهاديپ اختالالت نيا يبرا ياديز ملمحت ليدال. باشد يم رفالكس شبه و

 و نيسروتون به تيحساس شيافزا ،ياحشائ تيحساس استرس، ،يزندگ سبك به مربوط يفاكتورها

 يا مطالعه راياخ .شود يم يلوريكوباكترپيهل عفونت و آن هيتخل نحوه و معده ترشحات در اختالل


