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بررسی اثر مولکولی MS
مولتیپل اسکلروز ( )MSبیماری التهابی ویرانگر
میلین سیستم اعصاب مرکزی است .به این معنی که بر
روی اعصاب تاثیر می گذارد و نتیجه آن عملکرد نامناسب
سیستم ایمنی است ( .)1دو فاز عمده در تشکیل وقایع
ایمونو پاتولوژیکی در MSو  CNنقش دارند که عبارت
است از حساس شدن/فعال شدن سلول های  Tواکنش
دهنده ی خودی که به  CNSتهاجم کرده و منجر به
تخریب بافتی می شود .برای حساس شدن کارایی سلول
های Tدر بافت های لنفاوی ثانویه و همچنین برای حفظ
پاسخ ایمنی انسفالولیتوژنیک در  CNSسلولهای عرضه کننده
انتی ژن  APC3تخصصی مانند سلول های دندریتیک الزم
هستند .وفعال شدن و بلوغ این سلولها از طریق سیگنال
خطر  4واسطه گری می شود و این سیگنال از میکروب ها
یا بافت های آسیب دیده مشتق شده که برای شکستن عدم
پاسخ ایمنی و گسترش پاسخ های اتوایمیون الزم هستند.
فعال شدن سلولهای مقیم  CNSبرای تکامل و حفظ ضایعات
التهابی  EAEو  MSضروری است ()2
تا قبل از قرن  19گزارشات معدودی از بیماریها ی مشابه
 MSوجود دارد .در قرن  13گزارشی از یک بیماری ارائه
شده که تا حدودی مشابه  MSاست .اولین بار در سال 1822
بیماری MSبا معیارهای امروزی گزارش شده است  .البته
مشخص نشده است که آیا  MSیک بیماری جدید است یا
اینکه تحقیفات اخیر نشان دهنده افزایش شیوع این بیماری
هستند .البته محققین معتقدند به وجود یک فاکتور محیطی
آغاز گر که باعث افزایش شیوع این بیماری در قرن حاضر شده
است  .در ابتدا تصور می کردند که  MSیک بیماری با واسطه
سیستم ایمنی است اما در نیمه های  1990این اندیشه دچار
تزلزل شده است زیرا با وجود سرکوب ایمنی فرایند تخریب
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نورون همچنان ادامه پیدا می کند و منجر به آسیب های
نورولوژیکی پیشرونده می شود .در  MSدمیلینه شدن
اولین رخداد و تغییرات دمیلینه شدن رخ میدهد .برای
عملکرد نرمال نورون ها تعامل اکسون – میلین ضروری
است .اگرچه مکانیسم دقیق دمیلینه شدن مشخص نشده
است اما مطالعات داللت بر نقش سلول های Tآنتی بادی
اختصاصی میلین H2O2,O2-) 2 ,TNF-X ,NO (OH, ROS
دارد که باعث آسیب به میلین و الیگودندروسیت و اکسون
می شود3( .و) 4
دمیلینا سیون منجر به مختل شدن انتقال پیام عصبی
می شود و متعاقب آن عالئم بالینی بروز می کند .البته
عالئم بالینی به علت شدت و دمیلینه شدن در بین افراد
مختلف بسیار هتروژن است و عالئم آغازین MSاز ضعف
در اندام ها به خصوص اندام های تحتانی ،اختالالت
حسی ،التهاب عصب بینایی ،دوبینی ،ناپایداری در گام
برداشتن و آتا کسی است .شروع بیماری  MSخالصه
مطالعات ضایعه  MSو روند تشکیل آنها شامل یک سری
تغییرات متوالی است.
در مراحل اولیه تشکیل ضایعات از دست دادن
الیگودندروسیت ها در حضور میکروگلیا فعال شده
مشاهده می شود و سلول های التهابی کمتری وجود دارد
بعد از آن ماکروفاژها میلین های مرده و تخریب شده را
فاگوسیت می کنند و همچنان سلول التهابی کمی وجود
دارد  .متعاقب خروج میلین از اکسون زمانی که ماکروفاژها
معموال از لیپید هستند و سطح آنها با ایمونوگلوبین
پوشیده شده است .سلول های  Bو Tفعال وپالسما
سل ها و همینطور الیگودندروسیت تمایز یافته تعدادشان
در ضایعات افزایش می یابد .مطالعات در ضایعات MS

تازه تشکیل شده مشخص کرد که فاگوسیتوز میلین مربوط
به فعال شدن ماکروفاژ توسط سلول های)Th1(T helper
نیست بلکه این پاسخ طبیعی ماکروفاژ ها به حضور
میلین های مرده و تخریب شده است ومتعاقب آن پاسخ
التهابی شکل می گیرد البته دلیل فعال شدن میکروگلیا و
اپوپتوز الیگودندروسیت ها و سایر سلول ها سیستم اعصاب
مرکزی تاکنون مشخص نشده است)5(.
حساسیت ژنتیکی

نقش ژنتیک در  MSبا توجه به شیوع بیشتر آن در
خانواده ها و مناطق بومی به ویژه در شمال اروپا در مقایسه
با سایر گرو oها ( آفریقا و آسیا) بدون توجه به موقعیت
جغرافیای آنها مورد توجه قرار گرفته و بررسی مسیرهای
حسی و شنوایی در تشخیص بیماری یا ضایعات خاموش
نیز کمک کننده است .همچنین معاینات نورولوژیکی برای
بررسی هماهنگی ،قدرت و انعطاف پذیری بیماران نیز
صورت می گیرد3( .و)5
تحقیقات نشان می دهد که نقش ژنتیک در ابتال به ام اس بیش
از فاکتورهای محیطی می باشد  ,این تحقیقات نشان دهنده ی
نقش ژنهای موجود بر روی کروموزوم  6P21در ناحیه MHC
هستند و این مسئول  % 10-60خطر ابتال به  MSاست (.)6
مشخص شده که ژن ها عالوه بر حساسیت به بیماری،
بر شدت بیماری و سایر جنبه های فنوتیپ بالینی نیز تاثیر
می گذارند .مطالعه دوقلوها در جت ثابت نیز بر نقش
ژنتیکی تاکید کرد .در دوقلوهای همسان میزان ابتال 20-30%
است درحالیکه در دوقلوهای غیر همسان این میزان 2-3%
است .البته این توارث از قوانین مندل پیروی نمی کند و
شامل درگیری چندین ژن پلی مورفیک است که هرکدام اثر
متفاوتی را برروی خطر ابتال به بیماری ایفا می کند .بعضی
از این ژن ها شامل ژن هایی هستند که به صورت سوماتیک
بازآرایی می شود.
و طیف وسیعی از گیرنده های سلول ایمنی را کد
می کنند .همچنین ژن های درگیر درمکانیسم ها ی تنظیمی
بعد از نسخه برداری و ادغام توالی های رترو ویروسی
را نیز شامل می شود .البته در ژن ها هتروژنیسیتی زیادی
وجود دارد و آلل های گوناگون نیز در بروز  MSتاثیر می
گذارند .مهم ترین فاکتور ژنتیکی که بر حساسیت به MS
تاثیر می گذارد ژن  DRB1-HLAموجود بر کروموزوم  6است.

همراه بودن  MSبا ژن های  HLAبه خصوص الل
 *1051*1Rتقریبا در همه جمعیت ها مشاهده شده است
و این ژن ها تعیین کننده حساسیت یا مقاومت به بیماری
هستند درحالیکه الل 4/15 1RBD-ALHمقاومت به بیماری
را نشان می دهد)3 ( .
سایر ژن ها ی موجود در کمپلکس  HLAکه در پاتوژنز
 MSنقش دارند عبارت از ژن  TNF-Xاجزای مختلف آبشار
کمپلمان و گلیکو پروتیِن  Oligodendroglialهستند،
ژن های  osteopontinو  ،Ig IL-6در پاتوژنر مراحل حاد
بیماری نقش ایفا می کنند .همچنین  osteopontinدر
تبدیل فاز عود – بهبود به مرحله پیشرونده ثانویه نقش
موثری ایفا می کند)7(.
BD
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