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 نوروژنتيك االنهسهفتمين همايش 
 بخش سخنراني

 و استعداد ابتال به بيماري مولتيپل اسكلروزيس CTLA-4ژن  A49G مطالعه متا آناليز واريانت

 
U سعود شرف زاده مهرجردي، سيد مهدي كالنتر، حميد رضا Uدهقان طزرجانيم  .ا

 
 چكيده
ي و ژنتيكي در ايجاد آن نقش هاي خودايمن و شايع سيستم عصبي است كه عوامل محيطبيماري ام اس (مولتيپل اسكلروزيس) از بيماريمقدمه: 

-) به عنوان يك بازدارنده همراه، نقش مهمي در تحمل ايمونولوژيك و كنترل منفي پاسخCTLA-4(4-سيتوتوكسيك Tژن لنفوسيت دارند. آنتي

باشد مي A49Gك اين ژن، ها در اگزون شماره يمورفيسمهاي مختلفي است. يكي از اين پليمورفيسمژن داراي پليهاي ايمني دارد. ژن اين آنتي
مورفيسم در استعداد ابتال به بيماري دهند كه اين پليشود. برخي از مطالعات مولكولي نشان ميكه باعث استعداد ابتال به بيماري هاي خودايمن مي

در استعداد ابتال به ام اس با بررسي مورفيسم گيري كلي در رابطه با نقش اين پليام اس نقش دارد. هدف از انجام اين پژوهش رسيدن به يك نتيجه
 مطالعات مختلف است.

فرد مبتال به ام  2678مطالعه از جمعيت كشورهاي مختلف و از جمله ايران ( 14شاهدي با بررسي  -در اين مطالعه، متا آناليز مورد: هامواد و روش
 انجام شد. CMAفرد كنترل) و با استفاده از نرم افزار  2311اس و 

هاي كنترل و هدر گرو) AG )043/1-716/1=CI 95 ،%338/1=OR ،022/0=pپ تايج متا آناليز حاكي از اختالف معني دار بين ژنوتين :نتايج
 داري وجود ندارد.بين دو گروه اختالف معني )GG )05/0<p و AAهاي بيمار بود. نتايج همچنين نشان داد كه در ژنوتيپ

مورفيسم را با اين هاي مختلف اين پليهاي مختلف، ارتباط ژنوتيپمطالعات مولكولي در جمعيت با وجود اين كه برخي ازگيري: نتيجه
ممكن است با اين بيماري در ارتباط باشد. اما بايد اين را در نظر گرفت  AGدهد كه تنها ژنوتيپ اند، پژوهش حاضر نشان ميگزارش كرده،بيماري

تواند كانديدي مناسب براي بررسي مطالعات هاي خود ايمن داشته باشد، مياند در انواع مختلف بيماريتوكه با توجه به نقش مهمي كه اين ژن مي
 مولكولي و متا آناليز بيشتر در رابطه با اين نوع بيماري باشد.

 

دي ت كلي  .، متا آناليز، مولتيپل اسكلروزيسCTLA-4 :كلما
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