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 4931آبان  -ساری

 
 

 ایران MSدوازدهمین کنگره 

 بیماری رابطه مولکولی و سرولوژیک بررسی
 MS بیماری عامل بورگدورفری بورلیا باکتری و MS 

 
 رئوفی مریم
  مولکولی بیولوژی تحقیقات مرکز اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه:مسوول:Ali Karami,تهران اسالمی ازاد دانشگاه پزشگی دانشکده

 

 بته  آلتوده  افتراد  حاد مراحل در که هستند مرکزی عصیی سیست  هایبیماری دو هر الی  و MS بیماری

 .دهندمی بروز را MS به مشابه عالئ  الی ، بیماری عامل بورگدورفری بورلیا

 برختی  و شده منتشر اس ام یماریب و الی  عامل باکتری بین ارتیاط با رابطه در بسیاری مقاالت کنون تا

 نقش اس ام عالی  ایجاد در تواند می نوروبیورلیوزیس ایجاد دلیل به بورگدورفری بورلیا که اندنموده ادعا

 انتتی  وجتود  از شتواهدی  مقتاالت  برختی  در چون نشده اثیا دقیق بطور کنون تا ارتیاط این  باشد داشته

 همتین  به است نشده تایید مورد این دیگری مقاالت در ولی هشد یافت بیماران سرم در بورلیا  ضد بادی

 استتفاده  فرضتیه  این بررسی جهت مولکولی روش ه  و ایمنولوژیک روش از ه  تحقیق این در ما دلیل

 .ای کرده

 بررستی  مورد سرولوژیک و مولکولی های روش با را MS به میتال بیمار 52 نخاع مایع پووهش این در ما 

 .دادیت   انجتام  16SrRNA، PCR ژن بترای  پرایمتر  طراحتی  و DNA استتخراج  از عتد  ب.دادیت   قترار 

 تایید برای و دای  قرار بررسی مورد IgM و IgG های ژن آنتی برای االیزا ازتست استفاده با را CSFسپس

 اثتری  هی  و بود منفی ها تست تمام برای نتایج .کردی  استفاده IgM و IgG بالت وسترن تست از نتایج

 از حتاکی  نتتایج  تمتام  .نشد یافت شاهد و بیمار های نمونه از کدام هی  در بورگدورفری بورلیا باکتری از

 .است الی  بیماری عامل بورگدورفری بورلیا باکتری با MS بیماری مولکولی و سرولوژیک ارتیاط عدم
  بورگدورفری بورلیا باکتری الی ، بیماری ،MS بیماری:  کلمات کلیدی
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