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 4931آبان  -ساری

 
 

 ایران MSدوازدهمین کنگره 

  T های سلول کردن فعال در سروتونین مولکول یونی کانال ی گیرنده نقش
 اس ام بیماران در

 
 3 صنعتی حسین محمد، *2 آهنگری قاسم، 1دیلمی تکتم

 ایران تهران، فناوری، زیست و ژنتیک مهندسی و ملی پووهشگاه زشکی،پ ژنتیک گروه-1
 ایران تهران، فناوری، زیست و ژنتیک مهندسی و ملی پووهشگاه پزشکی، ژنتیک گروه-2
 ایران تهران، فناوری، زیست و ژنتیک مهندسی و ملی پووهشگاه پزشکی، ژنتیک گروه-3

 

 حملته  اثتر  در کته  استت  ایمنتی  ختود  هتای  بیماری واعان از یکی اسکلروزیس مالتیپل بیماری :مقدمه

 رخ عصیی های پیام انتقال در اختالل و نورونها پوشاننده میلین غالف به ایمنی سیست  T هایلنفویست

 سیستت   تنظتی   در عصتیی  سیست  بر عالوه سروتونین جمله از نوروترسمیترها معتقدند امروزه .میدهد

 تنظتی   ایتن  در شتده،  بحث آن به راجع کمتر که آنها های¬ گیرنده نینهمچ  و دارند دخالت نیز ایمنی

 در شتده  مشاهده که(HT3A-5) سروتونین نوروترنسمیتر یونی کانال نوع از گیرنده جمله از اند، دخیل

 از یکی عنوان به است ممکن گیرنده این که میکنی  مطرح بنابراین .دارد نقش T های سلول کردن فعال

  .باشد اس ام بیماری روند در وثرم فاکتورهای

 از استتفاده  بتا  اس ام بیمتاران  از نفتر  30 در ستروتونین  گیرنده ژن بیان مطالعه این در :ها روش و مواد

  محیطتی  ختون  دار هستته  های سلول از Total RNA سپس و گرفت قرار ارزیابی مورد PCR تکنیک

 استفاده گیرنده ژن بیان مقدار تعیین ایبر Real time PCR سپس شد سنتز آن از cDNA و استخراج

 .شد انجام نیز نرمال افراد از نفر 30 برای روش همین .شد

 میتتال  افراد PBMC در 5HT3A  گیرنده بیان در معنادار افزایش ، آماری های بررسی از بعد :ها یافته

 ( P=0.001) .شد مشاهده اس ام بیماری به

 اهمیتت  و  اس ام بیمتاری  بتا  سروتونین مقدار  ارتیاط بر مینی لیقی مطالعات به توجه با :گیری نتیجه

 افتزایش  همچنتین  و T هتای  ستلول   شتدن  فعتال  در نوروترانستمیتر  ایتن  عملکرد در5HT3A  گیرنده
  افتزایش  کته  گرفت نتیجه توان می اس ام بیماری به میتال افراد در 5HT3A گیرنده بیان در دار معنی 

 .دارد اس ام بیماری روند با داری عنام ارتیاط گیرنده این بیان
 اسکلروزیس مالتیپل بیماری ، ژن بیان سروتونین، گیرنده کلمات کلیدی :
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