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Abstract
Background: Regarding the increasing incidence of multiple sclerosis (MS), importance of biomarkers, and also
the probable changes in expression of Trx1 gene in this disease, herein we investigated mRNA expression level
of Trx1 gene in peripheral blood leukocytes of patients with MS, receiving no medications and those receiving
interferon beta, relative to healthy individuals.
Methods: Six healthy subjects, as control, and 12 patients with multiple sclerosis, divided into two groups of
patients without medications (n=6) and interferon-beta receiving patients (n=6), were included in the study. The
numbers of Trx1 mRNA transcripts in two groups of the patients was measured by SYBR green real-time PCR
technique, and compared relative to those of healthy individuals.
Results: The mRNA expression of Trx1 in patients without medications was about 1.98 folds higher relative to the
healthy controls. However, this difference was not statistically significant (p > 0.05). Also, the mRNA expression of
Trx1 in interferon-beta receiving patients exhibited an insignificant increase (p > 0.05) relative to that of healthy
controls and patients without medications (3.28 and 1.66 folds, respectively).
Conclusion: According to our results, the expression of Trx1 gene seems to be a suitable index for MS especially
in the patients receiving interferon beta. However, more remains to be elucidated in support of this hypothesis
through large-sample size studies. Also, the possible effect of other medications followed by MS patients including
immunosuppressive drugs is suggested to receive attention in future investigations.
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چكيده
سابقه و هدف :بیماری مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی همراه با زوال در سیستم اعصاب مرکزی و مغز است که اتیولوژی آن هنوز به طور کامل
شناخته نشده است .هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه سطح بیان ژن ( Trx1به عنوان یکی از اجزای سیستم ردوکس) در لوکوسیتهای خون محیطی
بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم است.
مواد و روشها :در مطالعه حاضر 6 ،فرد سالم به عنوان گروه کنترل و  12بیمار مبتال به مالتیپل اسکلروزیس در دو گروه بدون مصرف دارو ( 6نفر) و
مصرف کننده داروی اینترفرون بتا ( 6نفر) وارد مطالعه شدند .ابتدای محتوای  ANRتام لوکوسیتهای خون محیطی استخراج و ساخت  cDNAانجام
گرفت .سپس ،با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و تکنیک  ،Real-time PCR SYBR Greenتعداد نسخههای  mRNAژن  Trx1در گروههای بیماران
اندزهگیری و نسبت به گروه کنترل سالم مقایسه شد.
یافتهها :میزان بیان ژن  Trx1در گروه بیماران بدون مصرف دارو نسبت به گروه کنترل سالم حدود دو برابر افزایش داشته است .همچنین ،بیان ژن Trx1
در گروه بیماران مصرف کننده اینترفرون بتا نسبت به گروه بیماران بدون مصرف دارو حدود دو برابر و نسبت به گروه کنترل سالم حدود چهار برابر افزایش
داشته است .هرچند این تغییرها از نظر آماری معنادار نیست ).(P > 0.05
نتيجهگيري :یافتههای مطالعه ما نشان میدهد که میزان بیان ژن  Trx1در افراد مبتال به مالتیپل اسکلروزیس افزایش مییابد که به احتمال این تغییرها
ی در آینده نیاز است.
تحت تأثیر داروهای اینترفرون بتا مصرفی این بیماران نیز قرار میگیرد .با این حال ،برای تأیید این فرضیه به انجام مطالعههای بیشتر 
ُ
واژگان کلیدی :آنتیاکسیدان ،اکسیدان ،تیوردوکسین ،سیستم ردوکس ،مالتیپل اسکلروزیس

مقدمه:
بیماری مالتیپل اسکلروزیس ) (multiple sclerosisیکی از شایعترین بیماریهای
سیستم عصبی مرکزی است که اغلب دوره سنی  20تا  40سال را درگیر کرده
و باعث ناتوانی در بسیاری از فعالیتهای روزانه و از دست رفتن قدرت حرکت
و همچنین اختالل در سیستم عصبی و بینایی میشود .به همین دلیل ،امروزه
توجه بسیاری از مجامع پزشکی را به خود جلب کرده است( .)1,2بیماری مالتیپل
اسکلروزیس در زنان حدود ده برابر نسبت به مردان شایعتر بوده و در سالهای
اخیر شیوع این بیماری در ایران و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال

توسعه جهان رو به افزایش بوده است(.)3
براساس شواهد موجود ،عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی در بروز بیماری
مالتیپل اسکلروزیس دخیل هستند .با این حال ،اتیولوژی این بیماری هنوز
به طور کامل شناخته نشده است( .)4شواهد حاکی از این است که مالتیپل
اسکلروزیس هم به واسطه واکنشهای التهابی سیستم ایمنی بدن و هم به دلیل
فرآیندهای نورودژنراتیو عصبی به وجود میآید .در واقع ،این بیماری هم یک
نارسایی التهابی و هم یک اختالل عصبی تلقی شود که در آن التهاب ،آسیب به
میلین آکسون و از دست رفتن نورونها و متعاقب ًا آتروفی سیستم عصبی مرکزی

نویسنده مسئول :داور امانی ،گروه ایمونولوژی ،دانشکده پژشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،چمران ،تهران ،ایران
		
amanid@sbmu.ac.ir
تلفن/دورنگار+98-21-22439970 :
Research in Medicine 2015; Vol.39; No.2; 92-98

Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 0:15 +0330 on Monday December 10th 2018

بیان ژن تیوردوکسین یک ) (Trx1در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس

بیان ژن تیوردوکسین یک (94 / )Trx1
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به ناتوانی عصبی و بالینی دائمی منجر میشود(.)5
مولکول تیوردوکسین ) (Thioredoxin, Trxبه همراه تیو ِردوکسین ردوکتاز
) (Thioredoxin Reducates, TrxRو  NADPHاجزای سیستم Trx/TrxR
هستند که این سیستم به عنوان یکی از تنظیم کنندههای اصلی سیستم
ردوکس ) (redox systemدر بسیاری از فعالیتهای داخل سلولی نقش کلیدی
ایفا میکند( .)6,7حفظ تعادل بین اکسیدانها و آنتیاکسیدانها ،هموستاز
فنوتیپی ،عملکردی و آپوپتوزی سلولهای ایمنی و سلولهای سرطانی از جمله
فعالیتهایی هستند که به شدت تحت تأثیر این سیستم  Trx/TrxRدرون سلولی
قرار دارند( .)8،11همچنین دیده شده است که مولکول  Trxبواسطه برهمکنش
با پروتئین باند شونده به آن ،نقش حیاتی را در پاسخهای سیستم ایمنی ،عفونت
ویروسی و مرگ سلولی ایفا میکند(.)12
مطالعهها نشان داده است در بسیاری از بیماریها و نارساییها از قبیل،
بیماریهای خودایمنی و سرطانها ،سیستم ردوکس دچار اختالل میشود که
با استرس اکسیداتیو ) (oxidative stressسلولی همراه بوده و با تغییر در بیان
مولکولهای درگیر در این سیستم مشخص میشود .به عنوان مثال ،مشخص
شده است که افزایش بیان  Trxو سطح سرمی آن در انواع بدخیمیها با کاهش
بقای ) (survivalو پیشآگهی ) (prognosisضعیف بیماری ارتباط دارد.
( )13،15همچنین ،وجود و نقش استرس اکسیداتیو سلولی در بروز بیماریهای
نورودژنراتیو از قبیل؛ بیماری مالتیپل اسکلروزیس توسط بسیاری از مطالعهها
به اثبات رسیده است( .)16به عنوان مثال ،مشاهده شده است که میزان بیان
و فعالیت آنتیاکسیدانهای درون سلولی در مبتالیان به مالتیپل اسکلروزیس
کاهش مییابد(.)17
مولکول  Trxدارای دو ایزوفرم  Trx1، Trx2و  Trx3است که ایزوفرم  Trx1در
همه سلولهای بدن بیان میشود .در مطالعه حاضر ،برای نخستین بار میزان
بیان ژن  Trx1در سطح  mRNAدر لوکوسیتهای خون محیطی بیماران مبتال
به مالتیپل اسکلروزیس (در دو گروه بیماران تازه تشخیص داده شده یا بدون
مصرف دارو و بیماران مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا) در ایران مورد
ارزیابی شده و نسبت به افراد کنترل سالم مقایسه شده است.
مواد و روشها
جامعه مورد مطالعه
بیماران 12:فرد مبتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس که بیماری آنها از نظر
باليني قطعي بود ،به دو گروه تقسیم شدند :گروه اول ،شش بیمار تازه تشخیص
داده شده یا بدون مصرف دارو (طی سه ماه پیش از ورود به مطالعه) با دامنه
سنی  18-42سال و گروه دوم ،شش بیمار مصرفکننده داروهای اینترفرون
بتا با دامنه سنی  29-47سال .تشخيص بيماري مالتيپل اسكلروزيس از سوی
يك متخصص مغز و اعصاب انجام گرفته بود .همچنین ،تشخیص بالینی
مالتیپل اسکلروزیس در همه این بیماران با توجه به معیارهای تشخیصی جهانی
مکدونالد ) (McDonaldو همکاران ( )18تایید شد.
کنترل :گروه کنترل شامل شش فرد سالم با دامنه سنی  25-32سال براساس
معیارهای یکسانسازی با گروه بیمار انتخاب شدند .افرادی که داروهای
کورتیکواستروئید و یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت کرده بودند
و نیز افرادی که سابقه خانوادگی بیماریهای خود ایمنی و یا سرطان داشتند،
در مطالعه وارد نشدند.
مالحظههای اخالقی
تمامي افراد شرکت کننده در مطالعه ،رضايت و آگاهي كامل خود را به صورت
كتبي اعالم کردند و تمامي مراحل كار زير نظر كميته اخالق مستقر در دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام پذيرفت .همچنین ،مشخصات
و اطالعات شخصی افراد شرکت کننده به طور کامل محرمانه مانده است .این
پروژه ،هیچ هزینه مالی برای بیماران نداشته است.
نمونهگیری و جداسازی بافیکوت:
نمونهگیری از بیماران با هماهنگی پزشک معالج و رضایت بیمار در بیمارستان
لقمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت .مقدار 5

سیسی ) (ccنمونه خون در فالکون  15سیسی حاوی ضد انعقاد جمعآوری و
به سرعت به آزمایشگاه تحقیقاتی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی انتقال داده شد .برای جداسازی بافیکوت ،نمونهها
در  2000 rpmبه مدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند.
سپس 600 ،میکرولیتر ) (µlاز الیه بافیکوت بین گلبول قرمز و پالسما برداشت
و به میکروتیوبهای  1/5میکرولیتری عاری از آنزیم ریبونوکلئاز )(RNase free
انتقال و تا زمان برای استخراج  RNAتام  total RNAو ساخت  cDNAدر دمای
 -20نگهداری شد.
استخراج  RNAتام:
برای استخراج  RNAتام از کیت مخصوص  RNXTM-PLUSو بر اساس
رهنمودهای شرکت سازنده کیت (سیناژن ،ایران) استفاده شد .به طور خالصه ،به
میکروتیوب حاوی بافیکوت نمونه به میزان  1000 lµاز بافر RNXTM-PLUS
خنک (دمای  4-8درجه سانتیگراد) اضافه و به مدت  5-10ثانیه ورتکس و در
دمای اتاق به مدت  5دقیقه انکوبه شد .سپس ،به میزان  200 lµکلروفرم اضافه،
به مدت  15ثانیه مخلوط ،به مدت  5دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد انکوبه
و در دمای  4درجه سانتیگراد و  12000 rpmبه مدت  15دقیقه سانتریفیوژ
شد .سپس 400 lµ ،از فاز شفاف فوقانی حاوی  RNAبا  400 lµایزوپروپانول
مخلوط ،به مدت  15دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد انکوبه و سپس با rpm
 12000به مدت  15دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفوژ شد .پس از
آن 1000 lµ ،اتانول  75درصد به پلت (حاوی  )RNAاضافه ،و با 7500 rpm
به مدت هشت دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ ،مایع رویی دور
ریخته شد .سپس ،پِلِت در میزان  50 lµآب تیمار شده با )DEPC (RNase free
مدت  10دقیقه در دمای  50-55درجه سانتیگراد انکوبه و حل شد .در نهایت،
برای از بین بردن محتوای  DNAآن از کیت مخصوص حاوی آنزیم  DNaseو
براساس رهنمودهای سازنده کیت (سیناژن ،ایران) استفاده شد.
ساخت cDNA
برای ساخت  cDNAاز کیت مخصوص ترانسکریپتاز معکوس ) (Maxime RT Premixو
براساس رهنمودهای سازنده کیت )(iNtRON BIOTECHNOLOGY, South Korea
استفاده شد .به طور خالصه ،به میزان  4 lµاز محلول حاوی  RNAتام در داخل
میکروتیوبهای مخصوص واکنش ( RT-PCRموجود در کیت) اضافه و با lµ
 16آب به حجم نهایی  20 lµرسانده شده و به مدت دو دقیقه در دمای اتاق
انکوبه شد .در این کیت به طور تقریبی تمامی مواد الزم برای واکنش زنجیرهای
پلیمراز معکوس (به استثنای آب و  ،)RNAدر داخل میکروتیوبهای ml
 0/2موجود است .در مرحله بعد با استفاده از ترموسایکلر و با پروفایل حرارتی
 45درجهسانتیگراد به مدت یک ساعت (ساخت  )cDNAو به دنبال آن دمای
 95درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه (برای غیرفعال کردن  )RTaseواکنش
 RT-PCRانجام شد .در نهایت ،پس از ساخت  ،cDNAبا اضافه کردن  40 lµاز
آب حجم نهایی محلول  cDNAساخته شده به  60 lµرسانده شده و در دمای
 -20درجه سانتیگراد دخیره شد.
ارزیابی بیان نسبی ژن  Trx1با Real-time PCR
ابتدا برای بررسی تأیید وجود  cDNAو کنترل کیفی نمونهها و نیز برای دستیابی
به پروفایل دمایی مناسب برای ژنهای مورد نظر ،تعدادی نمونه  cDNAساخته
شده به طور تصادفی انتخاب شد و واکنش  PCRدر ترموسایکلر مخصوص
) (Eppendorf Mastercycler gradient, Biotech Co., Germanyبا استفاده از
کیت مخصوص ) (RealQ Plus 2x Master Mix Greenو براساس رهنمودهای
شرکت سازنده کیت ) (Ampliqon, Denmarkانجام شد.
برای انجام  Real-time PCRو ارزیابی بیان کمی-نسبی ژن  Trx1از پرایمر
اختصاصی این ژن و مسترمیکس مخصوص (DNA Master plus SYBR
) Green Iبراساس رهنمودهای شرکت سازنده کیت )(Ampliqon, Denmark
استفاده شد .همچنین ،ژن بتا-اَکتین ) (β-Actinبرای نرمالیزه کردن دادهها
استفاده شد .پرایمرهای مورد استفاده برای ژن  Trx1و  β-Actinدر جدول یک
آورده شده است(.)19,20
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پروفایل دمایی مورد استفاده برای  Real-time PCRبه شرح زیر
است :با استفاده از ترموسایکلر مخصوص (،)Australia ,6000 Corbett RG
ابتدا دمای  95درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه برای فعال شدن مستر میکس،

جدول یک -توالی پرایمرهای استفاده شده برای انجام Real-time PCR

پرایمر

توالی پرایمر

F

’5’-TGGTGAAGCAGATCGAGAGCAAGA-3

R

’5’ACCACGTGGCTGAGAAGTCAACTA-3

F

’5’-CCTGGGCATGGAGTCCTGT-3

R

’5’-ATCTCCTTCTGCATCCTGTCG-3

Trx1

β-Actin

) (C°دمای اتصال

مرجع

58

19

56

20

سپس ،تکثیر  DNAژن مورد نظر بر اساس پروفایل دمایی؛  95درجه سانتیگراد
به مدت  10ثانیه (برای دو رشته شدن  ،)DNAدمای اتصال پرایمر ()annealing
به مدت  10ثانیه ( 58درجه سانتیگراد برای ژن  Trx1و  56درجه سانتیگراد
برای ژن  ،)β-Actinدمای  72درجه سانتیگراد به مدت  30ثانیه برای تکثیر
) (extensionاستفاده شد .در طول واکنش با استفاده از نرمافزار Rotor-Gene
 1.7 Series Software 6000نمودار حاصل از تکثیر ژنهای مورد نظر ثبت
انجام گرفت.
در نهایت ،برای سنجش کیفی محصول واکنش ،نمونههای  DNAروی ژل
آگاروز  2درصد بارگذاری و با ولتاژ  70ولت به مدت  40دقیقه الکتروفورز شده
و با استفاده از دستگاه ژل داک ) (gel docرویت و از نظر تک باند بودن تأیید
شدند.

) Germanyاستفاده شد .یافتهها بر اساس میانگین و خطای استاندارد و به
صورت نمودار گزارش شده است .برای رسم نمودارها از نسخه پنج نرم افزار
) Graph Pad Prism (San Diego, California, USAنیز استفاده شد .حدود
اطمینان  95%بوده و از نظر آماری اختالف میانگین با  P <0/05به منزله معنادار
بودن در نظر گرفته شد.
یافتهها:
اطالعات دموگرافیک
گروه کنترل شامل شش فرد سالم (چهار زن و دو مرد) با دامنه سنی  25-32سال
و متوسط سن  27/5±0/992سال بود .بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس
شامل دسته اول ،شش بیمار تازه تشخیص داده شده یا بدون مصرف دارو
(چهار زن و دو مرد) با دامنه سنی  18-42سال و متوسط سن  31/83±3/280سال
و دسته دوم 6 ،بیمار مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا (چهار زن و دو مرد) با
دامنه سنی  29-47سال و متوسط سن  34/50±2/997سال.
نتایج ارزیابی بیان ژن  Trx1در سلولهای خونی محیطی:

نمودار  -1میزان بیان ژن  Trx1در لوکوسیتهای خون محیطی گروه بیماران مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس تازه تشخیص داده شده یا بدون مصرف دارو نسبت به گروه کنترل سالم

نمودار  -2میزان بیان ژن  Trx1در لوکوسیتهای خون محیطی گروه بیماران مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا ) (IFNβنسبت به گروه کنترل سالم
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ژن

تجزیه و تحلیل دادهها:
برای تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به  Real-time PCRو محاسبه
مرتبه بیان ژن  Trx1در گروههای بیمار نسبت به گروه کنترل از نرم افزار
(Relative Expression Software Tool, QIAGEN, 2009 REST

بیان ژن تیوردوکسین یک (96 / )Trx1

با استفاده از تکنیک  Real-time PCRمیزان نسخههای  mRNAژن
در سلولهای خونی محیطی گروه بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس بدون
مصرف دارو و گروه بیماران مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا نسبت به بیان
آن در گروه کنترل سالم و نیز در گروه بیماران مصرف کننده داروهای اینترفرون
بتا نسبت به گروه بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس بدون مصرف دارو،
ارزیابی شد.

Trx1

نمودار -3میزان بیان ژن  Trx1در لوکوسیتهای خون محیطی گروه بیماران مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس مصرفکننده داروهای اینترفرون بتا ) (IFNβنسبت به گروه بیماران مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس تازه تشخیص داده شده یا بدون مصرف دارو

نتایج نشان داد در افراد مبتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس که بیماری آنها به
تازگی تشخیص داده شده و یا هیچ دارویی برای درمان دریافت نکردهاند ،بیان
ژن  Trx1نسبت به افراد کنترل سالم حدود دو برابر افزایش داشته است (نمودار
یک) .با این حال ،این افزایش از نظر آماری معنادار نیست ).(P value = 0.372
همچنین ،مشاهده شد که بیان ژن  Trx1در سلولهای خونی محیطی گروه
بیماران مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا نسبت به گروه کنترل سالم حدود
چهار برابر افزایش داشته است (نمودار دو) .با این حال ،این افزایش نیز از نظر
آماری معنادار نیست ) .(P value = 0.102عالوه بر این ،بیان ژن  Trx1در
سلولهای خونی محیطی گروه بیماران مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا
نسبت به گروه بیماران بدون مصرف دارو (یا تازه تشخیص داده شده) حدود دو
برابر افزایش نشان داد (نمودار سه) .با این حال ،این افزایش نیز از نظر آماری
معنادار نیست(P value = 0.444).
همانطور که در نمودار چهار دیده میشود ،بیان ژن  Trx1در گروه بیماران بدون
مصرف دارو (یا تازه تشخیص داده شده) نسبت به افراد سالم افزایش آماری
غیر معناداری داشته است و این افزایش در بیان ژن  Trx1در گروه بیماران
مصرفکننده داروهای اینترفرون بتا نسبت به افراد سالم به مراتب بیشتر شده
است .بنابراین ،به نظر میرسد مصرف داروهای اینترفرون بتا باعث تقویت
افزایش بیان این ژن در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس شده باشد.
بحث
مطالعههای مختلف نشان داده است که مولکول  Trxبه عنوان یکی از اجزای
سیستم ردوکس میتواند در بسیاری از مسیرهای سیگنالینگ داخل سلولی و
پاتوژنیسیته سرطان ،بیماریهای خود ایمنی و دیابت نقش داشته باشد و حتی
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میتوان از این مولکول به عنوان یک بیومارکر در بسیاری از این بیماریها
استفاده کرد )21،23(.بنابراین ارزیابی این ژن در بسیاری از بیماریها حائز
اهمیت است.
در مطالعه حاضر ،با استفاده از تکنیک  Real-time PCRمیزان بیان ژن Trx1
در سطح  mRNAدر سلولهای خون محیطی مبتالیان به بیماری مالتیپل
اسکلروزیس ارزیابی شد .همچنین ،در این مطالعه بیماران به دو گروه تقسیم
شده بودند تا تغییرات بیان ژن مورد نظر نه تنها در موارد تازه تشخیص داده
شده بیماری مالتیپل اسکلروزیس بررسی شود (گروه اول بیماران) ،بلکه تأثیر
ن بتا (گروه دوم
احتمالی مصرف داروهای متداول این بیماری از قبیل ،اینترفرو 
بیماران) روی بیان ژن  Trx1نیز مورد سنجش قرار گیرد .نتایج مطالعه نشان داد
میزان بیان ژن  Trx1در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس نسبت به افراد
سالم (کنترل) افزایش مییابد که با مصرف داروهای اینترفرون بتا ،این افزایش
بیشتر میشود .در واقع ،براساس یافتههای این مطالعه ،چنین به نظر میرسد
که در بیماری مالتیپل اسکلروزیس بیان ژن  Trx1بنا به دالیل نامعلوم (در حال
حاضر) دچار افزایش شده و مصرف داروهای اینترفرون بتا این افزایش را تشدید
میکند .با این حال ،تغییرات  Trx1مشاهده شده در مطالعه حاضر از نظر آماری
معنادار نبوده است که به احتمال این امر میتواند به دلیل کوچک بودن اندازه
جمعیت مورد مطالعه بوده باشد .به عبارتی دیگر ،اگر اندازه جمعیت مورد بررسی
در مطالعهها آتی بزرگتر شود ،ممکن است تغییرات آماری معناداری در سطح
بیان ژن  Trx1در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس مشاهده شد.
شاید بتوان گفت ،مطالعه پنیسی ) (Pennisiو همکاران تنها پژوهشی باشد
که بیان مولکول  Trx1در سطح پروتئین را در افراد مبتال به بیماری مالتیپل
اسکلروزیس مطالعه کرده است )24(.بدین ترتیب ،تا جایی که ما اطالع داریم
مطالعه حاضر تنها مطالعهای است که تغییرات بیان ژن  Trx1در سطح mRNA
را در افراد مبتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و مهمتر اینکه در گروه بیماران
بدون مصرف دارو و بیماران مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا بررسی کرده
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نمودار  -4مقایسه میزان بیان ژن  Trx1در لوکوسیتهای خون محیطی گروه بیماران
مبتال به مالتیپل اسکلروزیس تازه تشخیص داده شده یا بدون مصرف دارو و گروه گروه
بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس مصرف کننده داروهای اینترفرون بتا )(IFNβ
نسبت به گروه کنترل سالم

 / 97داور امانی و همکاران
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است.
سازگار با یافتههای مطالعه حاضر ،پنیسی و همکاران نشان دادند که سطح
پروتئین  Trx1در سرم بیماران و مایع مغزی -نخاعی افراد مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس نسبت به افراد سالم به طور معناداری افزایش دارد)24(.همچنین،
آرودین ) (Arodinو همکاران با مطالعه روی  120بیمار مبتال به آلزایمر گزارش
کردند که سطح پروتئین  Trx1در مایع مغزی -نخاعی افراد بیمار دچار اختالل
خفیف شناختی )(mild cognitive impairmentدر مقایسه با مرحله اولیه
بیماری کاهش داشته است( .)25بنابراین ،مطالعه ما سازگار با یافتههای پنیسی
و همکاران ( )24و آرودین و همکاران ( )25حاکی از این است که این تغییرات
در بیان  Trx1به احتمال منجر به اختالل در هموستاز سیستم ردوکس در روند
پیشرفت بیماریهای زوال عصبی از جمله مبتال به مالتیپل اسکلروزیس میشود
که با پیشبرد زوال سلولهای عصبی یا میلین و یا با ایجاد اختالل در سیستم
ایمنی در پاتوژنیسیته این بیماریها نقش بسزایی ایفا میکند(.)24
در مقابل ،بیان  mRNAو پروتئین  Trx1در آلزایمر و برخیی بیماریهای خود
ایمنی از قبیل ،روماتوئید ارتریت ) (RAاریتماتوز لوپوس سیستمیک )(SLE
و همچنین در سرطانها و عفونتها افزایش مییابد )26،28(.به عنوان مثال،
جیکیموتو ) (Jikimotoو همکاران نشان دادند که سطح مولکول  Trxدر پالسما
و مایع سینوویال ) (Synovial fluidدر افراد مبتال به  RAبه طور معناداری بیشتر
از افراد سالم بوده و با میزان فعالیت بیماری ارتباط معناداری داشته است)26(.
همچنین ،آکترین ) (Akterinو همکاران مشاهده کردند که در مغز افراد مبتال به
آلزایمر بیان  GRX1نورونی افزایش داشته و در مقابل بیان  Trx1نورونی به طور
قابل توجهی کاهش مییابد که این عدم هماهنگی میتواند در پاتوژنز بیماری
آلزایمر دخالت داشته باشد )28(.بنابراین ،یافتههای جیکیموتو و همکاران و
آکترین و همکاران مبنی بر کاهش بیان  Trx1به ترتیب در یک بیماری خود
ایمنی ( )26و زوال عصبی ( )28با یافتههای ما ناسازگار است.
بیماری مالتیپل اسکلروزیس در اثر نفوذ سلولهای ایمنی از جمله؛ لنفوسیتهای
 ،Tائوزینوفیلها و دیگر سلولهای التهابی به داخل سیستم اعصاب مرکزی و
متعاقب ًا تخریب میلین و اکسون ایجاد میشود .در نخستین مرحله ،التهاب بسیار
زود گذر و کوتاه بوده و فرآیند بازسازی میلین اتفاق میافتد .اما این مکانیسم
ماندگار نیست .با گذشت زمان شرایط جدیدی بر رویکردهای سلولی حاکم
میشود که باعث فعال شدن سلولهای میکروگلیال می شود( .)29مونوسیتها،
لنفوسیتها و سایر سلولهای طبیعی و یا نئوپالستیک میتوانند مولکول Trx1
ترشح کنند( ،)31 ,30که این  Trx1ترشح شده چندین فعالیت شبه سایتوکاینی
از خود نشان میدهد ( .)32به عنوان مثال Trx1 ،ترشح شده توسط ویروس

لنفوتروفیک  Tانسانی ) (HTLVکه سبب تغییر سلولهای  Tمیشود ،به طور
خاص سبب القای گیرنده  IL-2میشود )34 ,33(.عالوه بر این ،مطالعههای
نشان داده است که  Trx1به عنوان یک پروتئین کموتاکتیک با دیگر کموکاینها
قابل مقایسه است(.)35
داروهای ایمونومدوالتور مانند اینترفرون بتا در دورههای مختلف بیماری مالتیپل
اسکلروزیس میتوانند تا حدی تنظیم کننده بسیای از سایتوکاینها باشند.
( )37 ,36گوبل ) (Goebelو همکاران اثر اینترفرون بتا بر سطح سایتوکاینهای
التهابی را در هشت فرد سالم مطالعه کردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که
تزریق اینترفرون بتا به افزایش فوری در  10-TNF-α، IL-6، ILدر پالسما
منجر میشود( .)38نیکولتی ) (Nicolettiو همکاران با مطالعه در مورد تأثیر
درمان اینترفرون بتا کوتاه مدت روی سطح سایتوکاینهای خون در بیماران
مبتال به مالتیپل اسکلروزیس دریافتند که سطح سرمی  IL-6، IFN-γو IL-
 10در این بیماران تحت درمان با اینترفرون بتا افزایش مییابد )39(.بنابراین
میتوان گفت به احتمال داروهای اینترفرون بتا در بیماران مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس برای بازگرداندن شرایط فیزیولوژیک طبیعی سبب افزایش در میزان
بیان  Trx1میشوند .با توجه به مطالعه گوبل و همکاران و نیکولتی و همکاران،
شاید در مطالعه ما افزایش بیان  Trx1مشاهده شده در گروه بیماران مصرف
کننده اینترفرون بتا به نوعی بیانگر ارتباط یا نقش این مولکول در محور تنظیم
پاسخهای ایمنی بوده باشد .همچنین ،یافتههای مطالعه حاضر میتواند فرضی ه
دیگری را در خصوص نقش پاتوژنیک  Trx1در عفونت و التهاب بیان میدارد
که بر اساس آن ،تغییر در بیان  Trx1به احتمال زیاد در هماهنگی با دیگر
کموکاینها میتواند در به کارگیری سلولها در بروز التهاب و پیشبرد بیماری
مالتیپل اسکلروزیس نقش داشته باشد( .)41 ,40با این حال ،برای تأیید این
فرضیهها باید مطالعههای بیشتری در آینده انجام بگیرد.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر در قالب پروژه پاياننامه كارشناسي ارشد خانم الهام محمودیان و
با پشتيباني مالي طرح پژوهشي به شماره  13/714مصوب در دانشكده پزشكي
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي انجام شده است .نتایج این پژوهش به
تمامی بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس تقدیم شود و پژوهشگران از
همکاری تمامی افراد شرکت کننده و نیز از رهنمودهای سرکار خانم دکتر نریمان
مصفا تشکر و سپاسگزاری خود را اعالم میدارند.
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