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 نوروژنتيك االنهسهفتمين همايش 
 بخش سخنراني

 نقش عوامل محيطي و ژنتيك در بيماري مالتيپل اسكلروزيس

 

سين صنعتي.   دكتر محمدح
 .، ايرانتهران -اتوبان كرج 17كيلومتر ،بلوار پژوهش ،لي مهندسي ژنتيك و زيست فناوريپژوهشگاه م ،گروه ژنتيك پزشكي

 
 چكيده

مالتيپل اسكلروزيس بيماري حاد سيستم اعصاب مركزي انسان است كه جمعيت بزرگي را در جهان مبتال نموده است. در كشور ما افزايش سريع 
تغييرات  ،مواد شيميائي ،عناصر فلزي ،هاها و ويروسثير عوامل متعدد محيطي نظير باكتريأت ابتالء به اين بيماري در دو دهه اخير مشهود است.

مطالعات  اند. تاكنون هيچ عامل قطعي براي اين بيماري شناخته نشده است.آب و هوا و استرس بر روي بيماري ام اس مورد مطالعه قرار گرفته
عنوان عوامل مستعدكننده اثبات نموده است. در هف دخالت فاكتورهاي ژنتيك در اين بيماري را بهاي مختلاپيدميولوژي انجام شده بر روي جمعيت

عنوان تنها عامل مرتبط با ام اس شناخته هب HLAسه دهه گذشته صدها ژن كانديد عامل بيماري مورد مطالعه قرار گرفته و تنها ارتباط سيستم 
هاي مورفيسمانجام شد ارتباط پلي 2007هاي كنترل سالم كه در سال بيماران در مقايسه با گروه شده بود. نتايج تحقيقات گسترده بر روي ژنوم

نوكلوتيدي ژنوم دوقلوها هاي تكمورفيسمرا نشان داد لكن مطالعات بعدي برروي پلي 7و 2هاي زنجيره آلفا گيرنده اينترلوكين نوكلوتيدي ژنتك
هاي فوق الذكر ارائه مورفيسمها وپليهاي مختلف نتايج متضادي از ارتباط ام اس با ژنها مطالعه جمعيتاينييد نكرد. عالوه بر أاين ارتباط را ت

 كرده است. عليرغم تمام مطالعات انجام شده هنوز هيچ ژني به عنوان عامل بيماري شناخته نشده است .

هاي بنيادي جنيني قبل وبعد از القاء به بيماري و درمان با سلول EAEاني هاي نوين نظير ژنوميكس و پروتئوميكس در مدل حيواستفاده از فناوري
      دهنده تغييراتها در خون بيماران ام اس در مقايسه با افراد سالم نشانهاي متعددي است. بررسي بيان اين ژندهنده تغيير بيان ژننشان
دهنگام بيماري ام اس در آينده است. تشخيص زود هنگام ام اس از پيشرفت ها براي تشخيص زوداري است كه نويد دهنده ساخت ژن چيپمعني

 موقع جلوگيري خواهد نمود.هبيماري و تخريب بيشتر ميلين با درمان ب
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