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 ) پوستر(                                                                           ایران MSدوازدهمین کنگره مقاالت خالصه 

 4931آبان  -ساری

 

 اسکلروزیس مالتیپل بیماری به ابتال استعداد در  MBP ژن تاثیر بر مروری

 
 3 شیرنگی سیدپیام،  2بذرافشان بهناز، *1بخشنده اعظم

 گلستان،گرگان،ایران پزشکی علوم مولکولی،دانشگاه و سلولی پزشکی، تحقیقات مرکز-1
 ان،گرگان،ایرانگلست پزشکی علوم مولکولی،دانشگاه و سلولی پزشکی، تحقیقات مرکز-2
 گلستان،گرگان،ایران پزشکی علوم مولکولی،دانشگاه و سلولی پزشکی، تحقیقات مرکز-3
 

 بتا  کته  استت  ژنتیکتی  کمپلکس بیماری یک (Multiple sclerosis) متعدد اسکروز بیماری :مقدمه

 ایتن   مکانیس. است همراه گر واکنش خود ایمنی هایسلول واسطه با مرکزی اعصاب سیست  در التهاب

 در مختلت   هتای ژن تتاثیر  از که دارد وجود شواهدی اما ،تاس نشده شناخته کامل طور به هنوز بیماری

  هتای ژن و ایمنتی  هتای  پاست   تنظتی   مستوول  هتای ژن بتین  ایتن  در .کننتد متی  حکایت بیماری این
 میلتین  اصتلی  پتروتوین  ژن .انتد گرفتته  قترار  توجته  متورد  بیشتتر  میلتین  غتالف  تولیتد  مستوول 

 (Myelin Basic Protein, MBP)  کته  استت  میلین شدن ساخته مسوول هایژن ترینمه  از یکی 

  در شتده  انجتام  مطالعتات . دهتد متی  تشتکیل  CNS در رابتویوه  غتالف  ایتن  از مهمی بخش آن محصول
 ژن هتای مورفیست   پلتی  بین ارتیاط دهنده نشان روسیه و ایتالیا آمریکا، فنالند، ، دانمارک هایجمعیت

MBP اندبوده متعدد اسکلروز بیماری بروز با. 

 …,Embase,Elsevier معتیتر  هتای پایگاه در مقاالتی از مقاله این نگارش منظور به:  هاروش و مواد
 .شد استفاده اند بوده 2014 تا 2006 سال از که

 ایتن  کته  ارنتد د  وجتود  دیگتری   کننتد،مطالعات  می تایید را ارتیاط این که مطالعاتی وجود با :هایافته

  .کنندمی رد را ارتیاط

 در ژنتیکتی  هتای  تفاوت که فراوانی اهمیت بدلیل و آمده بدست متناقض نتایج به توجه با :گیرینتیجه

 مولکتولی  مطالعتات  شتود متی  پیشتنهاد  دارد، بیماریهتا  درمان و آگهی پیش نتیجه در و مکانیس  درک

 انجتام  بیماری براین ژن این تاثیر و بیماری این یمولکول های مکانیس  بهتر چه هر درک جهت بیشتری

 .گردد
 ژنتیک اسکلروزیس، مالتیپل ، MBP:  کلمات کلیدی
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