Serologic Evaluation of Epstein-Barr Virus in Multiple Sclerosis
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Abstract
Background and purpose: Multiple Sclerosis (MS) is a disease of the central nervous system
that is an auto-immune disease, where the immune system gets confused and attacks the nerve cells,
damaging this protective layer of myelin sheath. The prevalence of MS is 52 per 100000 worldwide. The
relation between Epstein-Barr virus (EBV) and MS is well understood but studies reported different
results. This study aimed at determining any association between IgG and IgG and EBV in patients with
MS and healthy controls.
Materials and methods: A case-control study was performed in which serum samples were
collected from 45 MS patients (attending Sari Boali-Sina Hospital, Iran, 2014-2015) and 45 control
samples. The blood samples were centrifuged and plasma was separated. All samples were tested for anti
EBV antibodies using Enzyme Linked Immunosorbant Assay (ELISA).
Results: In this study, 100% of samples from patients with MS were IgG positive and 85% of
control samples were IgG positive. We found that 13.3% of MS positive samples were IgM positive but
all control samples were IgM negative.
Conclusion: According to our results the rate of positive IgM against EBV-CA in patients with
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MS was higher than that in normal individuals.
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چكیده
سابقه و هدف :مالتیپل اسکلروزیس ( )MSیک بیماری التهابی پیچیده سیستم عصبی مرکزیی اسزک کزو زیم ایم زی
علیو میلین مر ایجام این بیماری نقش مارم .مییان شییع بیماری  ،MSاز هر  011111نفر نیمیزک بزو  25نفزر ززیارش شزده
اسک .وابستگی  MSبا عفینک اپشتین بار ویروس ( )EBVبو یبی مست د شده اسزک ولزی مر ملال زات انجزا شزده نتزای
متفاوتی زیارش شده اسک .هدف از این ملال و ت یین شییع آنتیبزامی  IgMو  IgGعلیزو آنتزی ن کپسزید  EBVمر سزر
افرام مبتال بو  MSو مقایسو آن مر افرام سالم بیمه اسک.
مواد و روشها :مر این ملال و میرم -شاهدی کو مر مرکی آمیزشی مرمانی بیعلی سی ا ساری طی سالهای  0131تزا
 0131انجا شده اسک ،مییان شییع آنتیبامی  IgGو IgMعلیو  EBV-CAتیسط کیک االییا مر  12بیمار مبتال بو  MSو 12
نمینو فرم سالم از نظر بیماری  MSبو ع یان ک ترل ارزیابی و با هم مقایسو زرمید.
یافتهها :در این مطالعه  011مرصد نمینوهای بیماران مبتال بو  MSاز نظر آنتیبزامی  IgGبزر دزد آنتزی ن کپسزید
 EBVمثبک بیمند مر حالی کو  52مرصد از نمینوهای زروه ک ترل از نظر آنتیبامی  IgGبزر دزد آنتزی

ن کپسزید EBV

مثبک بیمهاند .همچ ین  01/1مرصد نمینوهای بیماران مبتال بو  MSاز نظر  IgMبر دد آنتی ن کپسید  EBVمثبک بیمند مر
حالی تما نمینوهای زروه ک ترل از نظر  IgMم فی بیمهاند.
استنتاج :نتای نشان مام کو مییان  IgMمر نمینوهای بیماران مبتال بو  MSمر مقایسو با نمینوهای افرام غیر بیمار برعلیزو
پروتئین  VCAویروس  EBVبیشتر میباشد.
واژه های کلیدی :مالتیپل اسکلروزیس ،ویروس اپشتین بار ،بیماری یم ایم ی

مالتیپل اسزکلروزیس( ((Multiple Sclerosis )MS
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مریم عبداللهی و همکاران

میباشد و همچ زین وابسزتو بزو میزیان صزدمو و اعصزا
اصی کو تحک تاثیر قرار زرفتو اسک ،میباشد( .)5علل

سززلیل  Bحفززن نمایززد .ف الیززک مجززدم ویززروس بززدون
عالمک شایع اسک کو این مسئلو میتیاند م جر بو انتقزال

بیماری  MSو مکانیسم شکلزیزری آن ه زیز مشزخ

ویروس بو افزرام سزالم و آلزیمزی مر آنهزا ززرمم(.)00

نشده اسک اما مر ملال ات و بررسیهای مختلف عیامزل

بررسیها نشان می مهد کو تیتر آنتیبامی دزد ویزروس

زیززامی مان ززد واکزز شهززای ززیم ایمززن ،فاکتیرهززای

 EBVمر افرام مبتال بو  MSمر مقایسو با افرام سالم باالتر

محیلی ،عیامل عفینی ،نتیکی ،سابقو فزامیلی و عیامزل

میباشد( .)05همچ ین با اندازهزیری آنتیبامی  IgGدد

میگری مر ایجزام بیمزاری  MSملزرح نمزیمهانزد امزا تزا

 EBV-CAو  EBNA-1مر نمینوهای زین جمزعآوری

نشزده

شززده بززا متیسززط زمززان 1سززال قبززل از شززروع بیمززاری،

اسزک( .)1-2میزیان ابززتال بزو بیمززاری  MSمر منیزا حززدوم

مشخ

شد کو تیتر ایزن آنتزی بزامی هزا قبزل از شزروع

 5111111نفر تخمین زمه میشزیم کزو شزییع آن  11مر

بیماری باال میباشد( .)01م ینیکلئیز عفزینی کزو مر اثزر

یک میلیین نفر برآورم شده اسک( )4کو میزیان آن مر زنزان

این ویروس ایجام میشیم ،بزا افزیایش احتمزال ابزتال بزو

 5تا  1برابر مرمان زیارش شده اسزک( .)7میزیان بیمزاری

 MSهمراه اسک( .)5مر این میان بر ی ملال ات مت اقض

نیسک ولزی احتمزال وجزیم

نیی مر ایران وجزیم مارم کزو نشزان مزیمهزد تفزاوتی مر

 27مر یک صدهیار نفر را برآورم میک د کو مییان این

سلح آنتیبامی سرمی علیو  EBVبین افرام مبتال بزو MS

بیماری مر مازندران متیسط بو باال بیان میشیم( .)7مییان

و افرام سالم وجیم ندارم( .)01همراه بیمن بیماری  MSو

شییع طبق برآورمهای ا یر از هزر  011111نفزر  25نفزر

عفینک با ویروس اپشتین بار مر بسیاری از ملال ات ثبک

مر تهران و  71نفر مر اصفهان بیان شده اسک( .)5با تیجو

شده اسک( .)01-04با اینحال مر ایران ملال ات مت اقضی

بو این کزو مر مراحزل اولیزو بیمزاری  MSمر موره هزای

صیرت زرفتو اسک .بر ی از ملال ات نشان مامهاند کزو

عززیم ک ززده و بهبززیم یاب ززده ()Relapsing-Remining

تیتر آنتیبامی علیو  EBVمر بیماران مبتال بزو  MSبزاالتر

میده میشیم( )7و از طرفی ف ال شدن مورههای بیمزاری

از زروه ک ترل اسک( )5مر حالی کو زیارش انجا شزده

یک ویژزی بارز هرپس ویروس هزا مزی باشزد لزیا ایزن

میگری ،تفاوتی نشان نمیمهد(.)07

ک ین هیچ عامل قل ی برای این بیماری مشزخ

 MSمر ایران کامالً مشخ

میدیع میتیانزد نقزش احتمزالی آنهزا را مر مر ایجزام

با تیجو بزو تیییزرات ا یزر مر بزروز  MSمر ایزران،

مارای  DNAمو رشززتوای لززی بززیمه و جززیء ززانیامه

مرک بهتر عیامل لر اصلی شیم .ب زابراین هزدف ایزن

ززانیامه Gamma Herpesvirinae

ملال و بررسی شزییع آنتزیبزامیهزای  IgGو  IgMدزد

اسززک( )01کززو مر سززال  0341تیسززط  Barrو Epsteina

 VCAویروس اپشتین بار مر افرام مبتال بزو  MSو ززروه

ش اسایی شد( .)00ویروس پس از وروم ابتدا سزلیلهزای

ک ترل بیمه اسک.

 Herpesviridaeو زیززر

ناحیزو ( )Oropharynxاوروفززارنکس را آلزیمه مززیک ززد
سپس سلیلهزای  Bزیزر مخزاطی ()sub-mucosal B cells

مواد و روش ها

آلیمه میشیند .سلیلهای  Bمیبیر شروع بو تکثیر کرمه

ملال و حادر یک ملال و میرم -شاهدی بیمکو مر

و آنتزیبزامیهزای مختلفزی از جملزو اتزیآنتیبزامیهزا و

آن  12نفر از بیماران مبتال بو  MSمراج وک ده بو بخش

آنتیبامیهای هتروفیل را تیلید مینمای د .همان زد سزایر

نیرولززی ی مرکززی آمززیزش مرمززانی بززیعلی سززاری طززی

هرپس ویروسها EBV ،نیی میتیاند بو صزیرت مخفزی

سالهای  0131تا  0131کو حادر بو همکاری شدهاند و

بززاقی بمانززد و  DNAززیم را بززو صززیرت  Episomمر

 12نفر افرام سالم کو از نظزر بیمزاری فاقزد بیمزاری MS
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بیماری  MSتیجیو نماید( .)3ویروس اپشتین بزار ()EBV

بررسی عیامل لر زیسک محیلی ممکزن اسزک باعز

ارزیابي سرولوژیک ویروس اپشتين بار

بیمهاند ،میرم بررسزی قزرار زرفت زد .مر ززروه بیمزاران،

زرمید 12 ،نمینو مربیط بو افرامی بیمه کو مارای عالئم

نمینو ها شامل  13زن و  4مرم و مر زروه ک ترل ،شزامل

بیماری  MSبیمه و  12نمینو مربیط بو افرامی بزیمه کزو

 15زن و  7مرم بیمه اند .بیمزاران انتخزابی بزو ا زتالالت

فاقد بیماری  MSبزیمهانزد .مر ززروه بیمزاران ،نمینزوهزا

یم ایمن ممیلی و شینده غیر از این بیماری مبتال نبیمهاند

شزامل  13زن و  4مزرم بزا میزانگین سز ی 10/45 ± 4/71

و زروه ک ترل شامل افرامی بزیمه انزد کزو عزد ابزتالی

سال و مر زروه ک ترل ،شامل  15زن و  7مرم با میزانگین

میی و اعصا پس

س ی  53/52± 2/51سال بیم 011 .مرصد بیماران نمینوهزای

از م ای ززو بززالی ی و بززر اسززاس پروتکززل مکدونالززد تائیززد

مبتال بو  MSاز نظر آنتیبامی  IgGبر دزد آنتزی ن کپسزید

شد( .)05بیماران  MSو افرام سالم از نظر بیمزاری  MSاز

 EBVمثبک بیمند مرحالیکزو  52مرصزد از نمینزوهزای

نظر سن ،ج س ،نژام و عد رابلو فامیلی نسبی  ،همسزان

زروه ک ترل نسبک بو همان آنتیبامی مثبزک شزدند .مر ایزن

سازی شدند .از افرام پزس از صزحبک کزرمن و آززاهی

بررسی مشخ

شده اسک کو  01/1مرصد از نمینوهای

مامن و اطمی ان مامن بزو ایزن کزو اطالعزات بزو صزیرت

بیماران از نظر وجیم آنتیبامی  IgMبردزد  VCAویزروس

محرمانو باقی میماند و مر صیرت ا ی ردایک شزفاهی

 EBVمثبززک بیمنززد .مر حززالی کززو تمززا اعضززای زززروه

از آنها 2 ،تا  01میلیلیتر عمل ینگیری انجا شد و بزا

ک ترل نسبک بو ایزن آنتزیبزامی م فزی شزدند .مر ززروه

استفامه از کیل باکس و مر ممای  1مرجزو سزانتیززرام

بیماران 10 ،بیمار (30/0مرصد) از مستو فروکشک زده،

بو آزمایشگاه مرکی تحقیقات سلیلی و ملکیلی مانشکده

 0بیمار ( 5/5مرصد) از مستو پیشرونده اولیو و  1بیمزار

پیشکی م تقل شزد  .سزپس بزا اسزتفامه از سزانتریفیی مر

( 4/7مرصد) از مستو پیش رونده ثانییو بیمند کزو نتزای

مور  180gمر ممای حدوم  51مرجو سانتیزرام بو مدت

برحسززب سززیربیماری ونتیجززو  IgMمر جززدول شززماره 0

 02مقیقو جدا شزد و تزا زمزان انجزا آزمزایش مر ممزای

آمززده اسززک .نتززای ایززن ملال ززو نشززان مامه اسززک کززو

م فی  71مرجو سانتیزرام نگهزداری زرمیزد .مر هزرمو

آنتیبامیهای دد  VCAمر افرام بیمار مبتال بزو  MSبزو

زروه بیمار و ک ترل آنتیبامیهای سرمی  IgMو  IgGبر

طیر م یماری بیشتر از افرام سالم از نظر  MSبیمهانزد

دد  VCAبو روش تسک االییا میرم بررسی قزرار زرفت زد.

(.(p=1/10

آنها بو بیماری  MSتیسط متخص

تما نمینوهای سرمی بو م ظیر حضیر آنتیبزامی  IgGو
 IgMعلیززو  EBV-CAتیسززط کیززک االیززیا از شززرکک
 EUROIMMUNو طبق پروتکل اص ارزیابی و با هم
مقایسو زرمیدند .مر تمامی تسزکهزای االیزیا بزو همزراه
ک ترل مثبک اسزتفامه شزد .مر پایزان مامههزا بزو صزیرت
میانگین ،مرصد و نمیمار زیارش شدهاند و با استفامه از
آزمین  t—testو نر افیار  SPSSویرایش  03آنالیی نمینوهزا
انجا زرمید p<1/12 .م یمار مر نظر زرفتو شد.

حسب سیر بیماری
پیش رونده ثانییو

فروکش ک ده

کل

نتیجو سیر بیماری پیش رونده اولیو
تسک IgM

ت دام (مرصد)

ت دام (مرصد)

ت دام (مرصد)

ت دام (مرصد)

 IgMمثبک

(1)1

(1)1

(4)01/7

(4)01/7

 IgMم فی

(0)5/5

(1)4/7

(12)75/5

(13)51/7

کل

(0)5/5

(1)4/7

(10)30/0

(12)011

از آزمین تی مستقل مونمینوای مرحالزک نزابرابری
واریانسها برای مقایسو میزانگین هزای  IgMمرموززروه
بیماروک ترل استفامه شد کزو طبزق آن میزانگینهزای مو
زروه ا تالف م یماری باهم ماشت د (.)p=1/10

یافته ها

فاصلو اطمی ان 32مرصد برای میزانگین  IgMمر مو

مر ملال و حادر از مجمیع  31نمینو بیمزار و سزالم

زروه بیمار از نظر  MSو زروه ک تزرل مر آزمزین االیزیا

از نظر عالئزم بزالی ی  MSکزو بزو آزمایشزگاه تشخیصزی

نشان مام کو بو ملیل عد هزمپیشزانی فیاصزل اطمی زان،

74

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 041شهریور 0931

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

نمینوهای بیمار و ک تزرل ،از نمینزوهزای ک تزرل م فزی و

جدول شماره  :1نتای تسک االییا ( )IgMمر بیماران مبتال بو  MSبزر

پژوهشی

میززانگین  IgMمر مو زززروه بیمززار و ک تززرل ا ززتالف

مریم عبداللهی و همکاران

بحث

م یماری باهم مارند (نمیمار شزماره  .)0مر بررسزی بزو

 MSیک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکیی اسک

عمل آمده و با استفامه ازآزمین تزی مسزتقل مونمینزوای

کو عمدتاً مامه سفید را مرزیر میک د و با تخریب میلین

مر حالک برابری واریانسها برای مقایسزو میزانگینهزای

و ایجام سا تاری بو نا پالک همراه اسک کو مکانیسزم

 IgGو نتززای تسززک االیززیای  IgGمر مو زززروه بیمززاران

شزززکلزیزززری  MSو علزززل پدیدآورنزززده آن میدزززیع

مبتال بو  MSو ک ترل ،میانگینهای  IgGمرموزروه بیمار

پیچیدهای اسک( .)03ملال ات مت دم نشان مزیمه زد کزو

و ک ترل ا تالف م یماری باهم ماشت د (.)p=1/11

مییان آلیمزی بو ویروس  EBVمر بیماران مبتال بزو MS

فاصلو اطمی ان 32مرصد بزرای میزانگین  IgGمر مو

مر مقایسو با افرام غیر مبزتال بزو  MSبزاالتر مزیباشزد .مر

زروه بیمار از نظر  MSو زروه ک تزرل مر آزمزین االیزیا

ملال و  Mouhieddineو همکاران با ع یان عیامل لزر

نشان مام کو بو ملیل عد همپیشانی فیاصل اطمی انهزا،

 MSو ارتباط آن بزا آنتزیبزامی دزد  EBVکزو مر طزی

میززانگین  IgGمر مو زززروه بیمززار و ک تززرل ا ززتالف

سالهای  5101تا  5101مر آمریکا انجا زرفزک ،مشزخ

م یماری باهم مارند (نمیمار شماره .)5

شززد کززو ج ز س مینز

و سززن بززاال مارای تیتززر بززاالتری

ازآنتیبامی علیزو آنتزی ن  VCAوجز س مزیکر مارای
تیتر باالتر آنتیبامی علیو  EBNA-1مر مقایسو بزا ززروه
ک ترل میباشز د( .)05مر ملال زو کرمپزیر و همکزاران بزا
ع یان بررسی سرولی

یکی  EBVمر افرام مبزتال بزو MS

کو روی  41بیمار مر تهران صیرت زرفک ،مشخ

شد

کو  55مرصد از افرام سالم و همو مبتالیان بو  MSاز نظر
آنتیبامیهای  EBVمثبک بیمهاند( .)51مر ملال و اکی
و همکاران با هدف بررسی آنتیبامیهای دد ویروسزی
مر بیماران مبتال بو  MSروی  40بیمار مبتال بو  MSو 41
نمودار شماره  :1مقایسو مییان  IgMمر نمینزو هزای بیمزاران مبزتال بزو
 MSو زروه ک ترل

نمینو سالم کو طزی سزالهزای  5113تزا  5101مر اراک
جمعآوری و میرم آزمایش قزرار زرفزک  011،مر صزد
نمینوهای بیمزار و ک تزرل از نظزر آنتزیبزامی  IgMدزد
ویروس  EBVم فی بیمند(.)07مر ملال و حادر میزانگین
 IgGدد  VCAمرآزمین االییا مر افرام مبتال بو  MSبزو
طیر م یماری باالتر از زروه ک ترل بزیم کزو بیزان ززر
تیتر باالی آنتیبامی علیزو  EBVمر بیمزاران  MSنسزبک
بو زروه ک ترل میباشد .یافتوهای ملال و حادر هم راستا
بززا زیارشززات  Mouhiddineو همکززاران( Pfuhl ،)05و
همکاران( )50و کر پزیر و همکزاران( )51مب زی برمثبزک

نمودار شماره  :2مقایسو میانگین  IgGمر نمینو های بیماران مبزتال بزو

بیمن آنتیبامیهای دد  EBVمر بیماران مبتال بو  MSو

 MSو زروه ک ترل

حضیر عفینزک مر ایزن افزرام و زالف یافتزو زاکی و
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مییان جی

نزیری آنتزیبزامیهزای ا تصاصزی  IgMو

ارزیابي سرولوژیک ویروس اپشتين بار

همکاران( )07مب ی بر عد

حضیر آنتزیبزامی دزدEBV

 EBVبایستی از بروز  MSجلیزیری ک د(.)52،51

بیم .بررسیها نشان میمهد کزو اسزتان مازنزدران از نظزر

مر ملال و حادر مییان تیتر آنتزی بزامی مر آزمزین

شییع بیماری  ،MSیک م لقو با ریسک باال مزیباشزد و

االییا مر بیماران  MSباالتر از افرام زروه ک ترل بیم کزو

با تیجو بو وجیم ت اقض مر بررسیها لیا بو نظر میرسزد

بیانزر تیتر باالی آنتیبامی علیزو  EBVمر بیمزاران MS

کو برای اطمی ان بیشتر نیاز بو تحقیقات بزیشتزر باشزد.

نسبک بو زروه ک ترل میباشد .مر نتیجو میتیان پیش هام

آلیمزی پایدار مر ل فیسیکهزای B

نمززیم کززو وجززیم تیتززر بززاالی آنتززیبززامی علیززو  EBVو

میزرمم و ل فیسیکهای  Tبرای تما عمر ،ل فیسیکهای

همچ ین شییع باالی آن مر بیماران  MSاحتماالً بیانززر

 Bآلیمه را تحک نظر مارند ولزی حضزیر سزلیلهزای T

ارتباط ویروس  EBVو بیماری  MSمیباشد.

عفینک  EBVباع

پاسخمه ده بو آنتی نهای  EBVاساساً بیماری زا نیسک
چین آنها بو شکل غیزر ف زال مر بزیشتزر بزالیین سزالم

سپاسگزاری

 EBVمثبک حضیر مارند .بیماریزایی بالقیه ایزن سزلیلهزا

ایززن مقالززو بخشززی از پایززان نامززو کارش اسززی ارشززد

احتماالً نیاز بو ف السازی از طریق تقلید میلکیلی مارم و

میکرو ش اسی انم مریم عبزدالهی و بزا شزماره طزرح

یک تیالی پ تزا پپتیزد مر  EBNAیافزک شزده اسزک کزو

( )0145بیمه اسک .از همکاری همو بیمزاران  MSو غیزر

تیالی آن با یک اپی تیپ از پروتئین پایوای میلین کو از

بیمار  MSکو مر اهداء نمینو کمک کرمن و همچ ین از

اجززیای اصززلی غشززای میلززین اسک،شززباهک مارم(.)51،55

همکاران بخش نیرولزی ی سزرکار انم مکتزر کریمزی،

هززمچ ززین مر ملال ززوای کززاهش م ززیماری از و امززک

آقززای مکتززر چززراع مکززانی و سززایر همکززاران بزو ززاطر

بیماری مر بیماران مر مورههزای عزیم و بهبزیمی کزو بزا

انتخا بیمار و عمل نمینوزیری و رئزیس محتزر مرکزی

آسیکلیویر مرمان شدهاند،زیارش شزده اسزک .ب زابراین

تحقیقات سلیلی و میلکیلی و م اونک محتر تحقیقزات

مر صیرتی کو نقش  EBVمر بیمزاریزایزی  MSکزامالً

و فنآوری بزو زاطر حمایزک مزالی تقزدیر و تشزکر بزو

مشززخ

شززیم ،اسززتفامه از مارویززی کززو از تکثیززر EBV

عمل میآید.

جلیزیری ک د و یا استفامه از واکسن میثر و ایمن علیزو
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