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Abstract 

Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disorder described by central 
nervous system (CNS) demyelination and axonal damage. While the cause of MS is still unknown, it is 
extensively accepted that novel drug targets need to attention. Retromers are protein complex that have 
an essential role in endosomal trafficking, and retromer dysfunction has been associated to several 
neurological disorders. Therefore, this study aimed to compare the expression of SNX2 gene as a part 
of retromer complex in MS patients with health individuals. 

Materials and Methods: In this case-control study, 50 samples of cases of multiple sclerosis 
(MS) and 50 healthy controls were enrolled. Followed verifying disease, 3cc peripheral blood was 
given from all subjects. Total RNA was extracted and complementary DNA (cDNA) was synthesized. 
The relative gene expression was determined using quantitative real-time RT PCR (qRT-PCR) and 
evaluated by 2 ∆∆  method. 

Results: The expression of SNX2 gene was lower in MS patients compared with healthy 
controls and it was statistically significant (p< 0.05). 

Conclusion: Our study showed that the expression of SNX2 is lower in multiple sclerosis 
disorder. Considering the functional role of SNX2 as a protein involved in trafficking process, SNX2 
may affect receptor function or drug targeting. Therefore, supplementary studies should be done to 
elucidate the exact mechanism of action of the gene in cellular trafficking. 
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) در بیماران مالتیپل SNX2  )Sorting nexin-2بررسی بیان ژن 
 در مقایسه با افراد سالم RRMSاسکلروزیس 
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  چکیده
وسیله دمیلیناسیون سیستم عصبی ه که باست ) یک اختالل التهابی مزمن MS: مالتیپل اسکلروزیس(زمینه و هدف

به صورت موضوع هنوز ناشناخته است، این  MSکه دلیل  حالی شود. در ) و آسیب آکسونی توصیف میCNSمرکزي(
هاي دارویی جدید مورد نیاز است. رترومرها کمپلکس پروتئینی هستند که  گسترده پذیرفته شده است که توجه به هدف

نتقاالت اندوزومی دارند و اختالل در عملکرد رترومري با تعداد زیادي از اختالالت نورولوژیکی نقش مهمی در نقل و ا
به عنوان بخشی از کمپلکس رترومري در بیماران  SNX2مقایسه بیان ژن  ،هدف این مطالعه ،باشد. بنابراین همراه می

MS  .با افراد سالم بود  
کنترل سالم وارد شدند. بعد از  50) و MSنمونه مالتیپل اسکلروزیس( 50شاهدي، - در این مطالعه مورد :ها مواد و روش

مکمل  DNAتام استخراج شد و  RNAسی خون محیطی از تمام افراد مورد مطالعه گرفته شد.  سی 3 ،تایید بیماري
)cDNA سنتز شد. بیان نسبی ژن با استفاده از روش کمی (real-time RT PCR )qRT-PCRدست آمد و ه ) ب
ퟐوسیله روشه ب ∆∆풄풕    .ارزیابی شد  

 يدار معنی تفاوتتر بود و از نظر آماري  در مقایسه با افراد کنترل سالم پایین MSدر بیماران  SNX2بیان ژن  :ها یافته
  ). >05/0pرا نشان داد(

تر است. با توجه به نقش  در بیماري مالتیپل اسکلروزیس پایین SNX2مطالعه ما نشان داد که بیان : نتیجه گیري
، ممکن است بر روي عملکرد دارد یند ترافیک سلولیآبه عنوان یک پروتئین درگیر در فر SNX2 که عملکردي

ثیر داشته باشد. بنابراین مطالعات تکمیلی براي مشخص شدن مکانیسم أگیري داروها ت رسپتورهاي سطح سلولی یا هدف
  قیق عملکرد ژن در نقل و انتقاالت سلولی باید انجام شود. د

 RRMS ،Real-time PCR، مالتیپل اسکلروزیس، SNX2 کلیدي: واژگان
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  مقدمه 
)، یک اختالل MS(بیماري مالتیپل اسکلروزیس

باشد که سیستم عصبی  التهابی مزمن دمیلینه کننده می
دهد. بیماري با مشخصات  مرکزي را تحت تاثیر قرار می

مزمن، آسیب آکسونی و کاهش میلین، التهاب 
رونده شناخته  ها و نقص نورولوژیکی پیش الیگودندروسیت

شود و در آن عالوه بر سیستم عصبی، سیستم ایمنی نیز  می
عمومى اغلب به  زایى بیمارى . تغییرات)1(باشد درگیر می

 این در میلینبازسازى  بودن ناکافى میلین، صورت تخریب
پالك خود را نشان  تشکیل و ها آکسون ها، آسیب محل

، نوع MSهاي بیماري  . در بین انواع تقسیم بندي)2(دهد می
نوع بیماري ترین  شایع )RRMSبهبود یابنده(-عود کننده

اي عالیم بالینی مشخص  وسیله رخداد دورهه بوده و ب
رونده  تر موارد به سمت نوع پیش شود و در بیش می

 RRMSیابد. عالیم بالینی در  ) گسترش میSPMSثانویه(
شوند که در آن  یندهاي ایمنولوژیکی ایجاد میآتوسط فر
و میکروگلیا فعال شده درگیر  یافته هاي نفوذ لوکوسیت

ه عمدتا ب SPMSکه پیشرفت بیماري در  حالی شوند، در می
وسیله تحلیل عصبی و دمیلیناسیون گسترده کورتیکال که 

. با این )3(شود نتیجه آن آتروفی مغزي است، مشخص می
ز اتیولوژي بیماري ناشناخته است و حدس زده وجود هنو

ژنتیکی و فاکتورهاي محیطی هر دو در  شود استعداد  می
ایجاد آن دخالت دارند و برابر با اطالعات موجود، بیماري 

به  "وجود آمده و احتمااله در افراد با استعداد ژنتیکی، ب
). از طرف دیگر مشخص 9، 8هاي محیطی نیاز دارد( محرك

که حمل و نقل پروتئینی درون سلولی یک نقش  شده است
کند. به صورتی  ها بازي می مهم در عملکرد و حیات نورون
ها یک عارضه معمول در  که تاخوردگی اشتباه پروتئین

باشد و تجمع و عدم  هاي تحلیل عصبی می بسیاري از بیماري
هاي با تاخوردگی نادرست به حالت  سازي این پروتئین پاك

جا  . بنابراین در این)4(شود بیماري نسبت داده میپاتولوژیک 
 "هایی که در نقل و انتقال این تجمعات احتماال نقش پروتئین

 SNX )sortingهاي  سمی ضروري هستند، مانند پروتئین
nexinباشد.  ) قابل توجه می  

هاي سیتوپالسمی  یک گروه از پروتئین SNXهاي  پروتئین
عنوان جایگاه اتصال   باشند که به و درون غشائی می

شود  کنند. این اتصال سبب می فسفواینوزیتید عمل می
سلولی   هاي مختلف درون در بخش SNXهاي  پروتئین

 . خانواده)6 ،5(مرکز شوندهاي اولیه و ثانویه مت مانند اندوزم
ها و ر پروتئین با عملکرد 33شامل  SNXپروتئینی 

هاي متنوع بوده، که به صورت اختصاصی یا عمومی  فعالیت
در تنظیم حمل و نقل سلولی، شامل نقل و انتقاالت 

. )7(اندوزومی رسپتورهاي غشایی و ترانسپورترها نقش دارند
باشد؛  می SNX1شده از این خانواده  اولین پروتئین شناخته

عنوان یک پروتئین اتصالی براي رسپتور فاکتور   که ابتدا به
شده است که   شده است و مشخص  رشد اپیدرمی توصیف

. )8(شود با افزایش بیان سبب تجزیه شدن رسپتور می
-6بندي رسپتورهاي مانوز  در بسته SNX2هاي  پروتئین

فسفات از اندوزوم به شبکه گلژي نقش دارند. این پروتئین 
داراي نقش  TGF-βر سیگنالینگ رسپتور چنین در مسی هم

درصد از  63تا حدود  SNX2. )9،10(عملکردي هستند 
همپوشانی داشته و یک کمپلکس  SNX1نظر توالی با 
دهد. از طرف  تشکیل می SNX4و  SNX1هترومري را با 
 SNX6و  SNX1 ،SNX2 ،SNX5هاي  دیگر پروتئین

با یکدیگر کمپلکس رترومري را در پستانداران شکل 
اند که رترومرها  . شواهد مختلفی نشان داده)12 ،11(دهند می

بندي اندوزومی و حمل و  یک هدایت کننده اصلی در دسته
. عملکرد سیناپسی به شدت به نقل و نقل سلولی هستند

انتقاالت اندوزومی وابسته بوده، به صورتی که این مورد به 
آزادسازي نوروترانسمیترهاي پیش سیناپسی نسبت داده 

یندي که براي تغییرات و عملکرد نورونی بسیار آشود، فر می
تواند مشخص  باشد. بنابراین چنبن مطالعاتی می ضروري می

سیستم عصبی به نقص ژنتیکی و محیطی کند که چرا 
باشد. نقش کمپلکس رترومري در  رترومرها حساس می

هاي تحلیل برنده عصبی مانند آلزایمر و  تعدادي از بیماري
. اما )13 ،4(پارکینسون تا حدود زیادي مشخص شده است

هنوز به طور کامل نقش هر کدام از اجزاي این کمپلکس 
مشخص نشده است. در مورد سایر اختالالت سیستم عصبی 

اي تاکنون انجام  گونه مطالعه نیز هیچ MSو از جمله بیماري 
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ها  در آن SNXهاي  نشده است و پروفایل بیانی پروتئین
ت. بنابراین هدف این مطالعه بررسی میزان مشخص نشده اس

به عنوان یکی از اجزاي کمپلکسی درگیر  SNX2بیان ژن 
 باشد.  می MSدر رترومرها در بیماري 

  

  ها  مواد و روش
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و : نمونه گیري

فرد  50نمونه شامل  100باشد که بر روي  مورد شاهدي می
فرد سالم انجام شد. معیار ورود به مطالعه  50و  MSبیمار 

افراد بیمار، بر مبناي تشخیص بیماري بر اساس معیارهاي 
و تأیید دو نفر پزشک  )McDonald ()14دونالد ( مک

چنین افرادي که قبل از  باشد. هم متخصص مغز و اعصاب می
داراي معیارهاي تشخیص هر نوع  MSتشخیص بیماري 

اند از مطالعه خارج  ي عصبی بوده بیماري تحلیل برنده
گونه بیماري تحلیل  شوند. در این مطالعه افرادي که هیچ می

عصبی نداشتند به عنوان افراد گروه کنترل مورد بررسی قرار 
افراد بیمار و کنترل با روش آسان به  گیري از گرفتند. نمونه

اي حاوي  نامه گیري پرسش عمل آمد، در کنار نمونه
اطالعات دموگرافیک و سابقه پزشکی براي هر بیمار تکمیل 
گردید و از کلیه بیماران یا والدین افراد زیر سن قانونی 

هاي خون هر بیمار در  نامه کتبی اخذ شد. نمونه رضایت
(نیم موالر) گرفته  EDTAضد انعقاد  هاي حاوي ماده لوله

سپس براي آزمایشات مولکولی به آزمایشگاه منتقل شد. و 
  شدند.

  cDNAو سنتز  RNAاستخراج 
RNA  کل سلولی با استفاده از کیت استخراجMN 

)NucleoSpin RNA Blood-Germany و بر (
اساس دستورالعمل کیت انجام شد. براي بررسی کیفیت و 

ستخراج شده از دستگاه نانودراپ هاي ا RNAکمیت 
Thermo Fisher , 2000 Nanodropاستفاده شد(

Scientific, Wilmington, DE, USA( .
RNAدست آمده تا انجام مراحل بعدي در دماي ه هاي ب

 DNAگراد قرار گرفتند. در مرحله بعد  درجه سانتی -70
 ,Takara) با استفاده از کیت سنتز (cDNAمکمل (

Clontech تکثیر شد. دستورالعمل کیت شامل دو مرحله (

 Randomبود که مرحله اول اضافه کردن پرایمرهاي 

Hexamer  وoligo-dt  و آنزیم ریورس ترانسکریپتاز
)Prime Script RT و مرحله دوم انکوباسیون در دماي (

ثانیه در  5دقیقه که به مدت  15گراد به مدت  درجه سانتی 37
  کرد.  گراد ادامه پیدا می درجه سانتی 85دماي 

 qReal time PCRبررسی بیان ژن با 
 SNX2هاي بتا اکتین و  طراحی پرایمر براي ژن

توسط نرم  Ensembleدست آمده از پایگاه ه طبق توالی ب
). بررسی بیان ژن 1 انجام شد(جدول Oligo V.7.0افزار 

 Rotor-geneبه وسیله دستگاه  qRT-PCRبا روش 

6000 )Qiagen, Hildn, Germany .انجام شد (
و ژن رفرنس بتا اکتین در حجم  SNX2واکنش براي ژن 

 SYBR premix Ex taqIIمیکرولیتر به مقدارهاي:  20

(Takara)  رو و  هاي پیش میکرولیتر، پرایمر 10به مقدار
میکرولیتر،  2/0) هر کدام به مقدار 10pMمعکوس (

cDNA 2  به حجم مورد میکرولیتر که با آب فاقد نوکلئاز
نظر رسید. دماي انجام واکنش در دستگاه به صورت زیر 

  باشد:  می
گراد به مدت  درجه سانتی 95دناتوراسیون اولیه 

ثانیه  15سیکل واکنش تکثیر شامل  40دقیقه،  10
ثانیه دماي  20گراد،  درجه سانتی 95دناتوراسیون در دماي 

ي طویل سازي گراد و دما درجه سانتی 60ها در  اتصال پرایمر
گراد بوده است. مرحله  درجه سانتی 72ثانیه در  20قطعات 

گراد  درجه سانتی 95-72ذوب براي محصوالت در دماي 
هاي حاصل از واکنش، از  انجام شد. براي تجزیه تحلیل داده

ퟐروش   ∆∆풄풕  استفاده شد و سپس الگوي بیانی توسط
  آنالیزهاي آماري بررسی شد. 

بررسی ارتباط سن و میزان ناتوانی با میزان بیان 
  SNX2ژن 

براي بررسی ارتباط میان میزان بیان ژنی و سن 
افراد بیمار، با توجه به میانگین سنی در افراد، به دو گروه زیر 

سال تقسیم شدند. سپس میزان بیان ژن  35سال و باالي  35
ارتباط  در هر دو گروه سنی با یکدیگر مقایسه شد تا میزان

چنین فاکتور مورد  بیان ژن با سن افراد مشخص شود. هم
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وسیله ه توجه دیگر در این مطالعه درجه ناتوانی بود، که ب
) ارزیابی EDSS، حالت ناتوانی گسترده (Kurtzkeمعیار 

در نظر . مطابق با این معیار سه درجه از ناتوانی )15(شد
شود که خفیف با توانایی نرمال در راه رفتن  گرفته می

)EDSS=0-4 متوسط با توانایی متوسط در راه رفتن و ،(
) و شدید با EDSS=4.5-5.5نیاز به کمک در راه رفتن (

عدم توانایی در راه رفتن و محدود شدن به رختخواب 
)EDSS=6-9.5باشند. بعد از مشخص شدن درجه  ) می

ناتوانی در افراد بیمار، میزان بیان ژن با میزان ناتوانی مورد 
  ارزیابی قرار گرفت. 

  آنالیز آماري 
 SPSSها، از نرم افزار  جهت بررسی آماري داده

) استفاده SPSS v.22 Inc., Chicago,IL( 22نسخه 
هاي  ها در نمونه دار بودن میزان بیان ژن شد. براي تعیین معنی

-tهاي سنی از آزمون آماري  بررسی گروهبیمار و سالم و 
test داري براي محاسبات آماري  استفاده شد. سطح معنی

در نظر گرفته شد. براي رسم نمودارها از نرم  05/0کمتر از 
  استفاده شد.  Prism GraphPad 7افزار 

  
  توالی هاي پرایمرهاي استفاده شده در مطالعه . 1جدول 

  اندازه محصول '3-'5توالی   نام ژن
 F: AGAGCTACGAGCTGCCTGAC  بتا اکتین

R: AGCACTGTGTTGGCGTACAG 
184  

SNX2  F: TGGCAGAAATGGGAAGATGCTC 
R: TGCACTTTCGCCTCCCACTC  

134  

  
  ها یافته

فرد سالم با میانگین سنی  50مطالعه در این 
با میانگین سنی  MSفرد مبتال به  50و  81/2±24/36

 RRMSهمه از نوع  MSوارد شدند. بیماران  1/1±68/33
آزمایشات  ،ها توسط پزشک متخصص بودند و بیماري آن

تایید شده بود. براي بررسی بیان ژن از روش  MRIبالینی و 
qRT-PCR ی ذوب ژن رفرنس (بتا استفاده شد که منحن

ه ) به صورت تک قله بSNX2اکتین) و ژن اختصاصی(
دست آوردن اطمینان از ه ). پس از بالف 1دست آمد(شکل 

اختصاصی بودن محصول و بهینه بودن شرایط واکنش، 
براي تمامی  Real time RT-PCRهاي  واکنش

هاي سالم و بیمار انجام شد. بررسی منحنی تکثیر نشان  نمونه
ي مورد نظر با منحنی ذوب یکسان  ده تکثیر نمایی قطعهدهن

  ). ب 1ها بود (شکل  براي تمام نمونه
در  SNX2در مقایسه میزان میانگین نسبی ژن 

نشان داد که  tنسبت به افراد سالم، آزمون  MSهاي  نمونه
در افراد بیمار نسبت به افراد  SNX2میانگین بیان نسبی ژن 

ها  اختالف بسیار معناداري بین آن باشد و تر می سالم پایین

). در بررسی ارتباط بین سن 2) (شکل p=0.01وجود دارد(
افراد بیمار با توجه به میانگین سنی  SNX2و میزان بیان ژن 

بندي  تقسیم 35سال و زیر  35به دست آمده به دو گروه زیر 
 35دست آمده در افراد زیر ه هاي ب شدند. با توجه به داده

بیان ژن قابل مشاهده بود، اما از نظر آماري سال کاهش 
سال و باالي  35اختالف معناداري میان دو گروه سنی زیر 

). بنابراین الف 3) (شکل =p 0.206سال مشاهده نشد ( 35
توان در مورد ارتباط میان سن و بیان ژن مورد نظر در  نمی

سال با قطعیت صحبت کرد. براي مشخص  35افراد زیر 
بین بیان ژن و میزان ناتوانی، افراد بیمار به  کردن همراهی

 5/5-0برابر با  EDSSدوگروه تقسیم شدند: گروه اول 
(ناتوانی مالیم/ متوسط) که در این گروه افراد داراي عدم 
ناتوانی براي راه رفتن یا ناتوانی حداقل هستند و گروه دوم 

EDSS  ي (ناتوانی شدید) که در آن افراد دارا 10-6برابر با
ناتوانی شدید در راه رفتن بوده به صورتی که به کمک براي 

شوند. در  راه رفتن نیاز دارند یا محدود به رختخواب می
مشخص شد که میزان  EDSSبررسی ارتباط میزان بیان و 

 EDSSنسبت به   10-6برابر   EDSSبیان ژن در حالت
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یان باشد و ارتباط معناداري بین میزان ب کمتر می 5/5-0برابر 
) p=0.037ژن و شدت ناتوانی در افراد بیمار مشاهده شد(

 ).  ب 3(شکل 

  
  .SNX2الف)نمودارهاي ذوب ژن هاي بتا اکتین و  - 1شکل 

   SNX2ب) نمودارهاي تکثیر ژن هاي بتا اکتین و  

  
  در نمونه هاي سالم و بیمار  SNX2نمودار مقایسه میانگین میران بیان ژن  .2شکل 
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   SNX2نمودار ستونی مقایسه میزان بیان ژن  .3شکل 

  سال.  35و باالي  35هاي سنی زیر  الف) گروه
  مالیم و شدید EDSSهاي  ب) گروه

  
  بحث

تحقیقات جدید در زمینه مطالعات 
برنده عصبی از مطالعه هاي تحلیل  پاتوفیزیولوژیک بیماري

هاي ایجاد کننده بیماري به سمت تعیین مسیرها و  پروتئین
هاي پروتئینی که ممکن است به پاتوژنزیس  کمپلکس

بیماري نسبت داده شوند، تغییر پیدا کرده است. به طور 
هاي تحلیل عصبی ارتباط  جالب توجهی، اغلب بیماري

ین نقص نزدیکی با نقص کمپلکس رترومري دارند، که ا
تواند به صورت کاهش بیان یا ایجاد موتاسیون رخ دهد.  می

کاهش میزان رترومرها در چندین بخش از مغز بیماران با 

آلزایمر یا پارکینسون دیده شده است که در اینجا حدس 
شود کاهش فراوانی رترومرها ممکن است با شرایطی  زده می

. بنابراین )18 -16(پاتولوژیک بیماري مرتبط باشد
توانند به عنوان هدف بالقوه براي  هاي رترومري می پروتئین

  هاي عصبی یاشند.  ريدرمان بیما
مطالعه حاضر اثبات کرد که میزان بیان ژن 

SNX2  در بیمارانMS  در مقایسه با افراد سالم به طور
یکی از  SNX2اي کاهش یافته است. پروتئین  قابل مالحظه

توان  باشد. بنابراین می هاي کمپلکس رترومري می پروتئین
هاي  پروتئینگونه توجیه کرد که کاهش در یکی از  این
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شود نقل و انتقاالت درون سلولی و  کمپلکس سبب می
  سیستم اندوزومی تحت تاثیر قرار بگیرد. 

بر اساس شواهد تجربی در مطالعات مختلف بر 
هاي  روي سیستم رترومی مشخص شده است که در بیماري

تحلیل برنده عصبی سه حالت پاتولوژیک در اثر نقص در 
یجاد شود: در حالت اول، سیستم رترومري ممکن است ا

ها یا  تواند سبب شود محموله عدم عملکرد رترومري می
شوند، به مدت طوالنی  ها منتقل می موادي که توسط اندوزوم

در اندوزوم باقی بمانند و این حالت نسبت به شرایط نرمال 
باشد. ماندگاري طوالنی در اندوزوم سبب  تري می زمان بیش

در اندوزوم به قطعاتی که از  شود که محصوالت موجود می
. در حالت )19(نظر نورولوژیکی سمی هستند، پردازش شوند

دوم، در اثر عدم عملکرد صحیح کمپلکس رترومري، نقص 
ه شود که انتقال از اندوزوم ب در چرخه اندوزومی ایجاد می

شود  باشد. این حاالت سبب می ترانس گلژي و بالعکس می
که انتقال رسپتورهاي سطح سلولی به غشاء کاهش پیدا کند. 
اکثر این رسپتورها براي عملکرد سیناپسی و سالمت مغزي 

در انتقال . حالت سوم، در اثر نقص )20(داراي اهمیت هستند
شود. در شرایط  پروتئازها از اندوزوم به لیزوزوم ایجاد می

شود و در  نرمال هنگامی که پروتئاز از رسپتور جدا می
کند.  شود، به سمت لیزوزوم مهاجرت می اندوزوم رها می

بعد از آن سیستم رترومري رسپتور جدا شده از محموله را 
ن ترتیب رسپتور گرداند و به ای به شبگه ترانس گلژي بر می

شود. در اثر عدم عملکرد  براي دور بعدي عملکرد فعال می
شوند و در  ها به لیزوزوم منتقل نمی سیستم رترومري، پروتئاز

  . )21(کند نتیجه حالت پاتولوژیک براي سلول ایجاد می
اولین مطالعات بر روي نقش رترومرها مربط به عملکرد و 

. در این مطالعه و )22(باشد بیماري آلزایمر میها در  نقص آن
چندین مطالعه بعد از آن مشخص شد که افزایش سطح 
شناسایی محموله توسط سیستم رترومري بر روي میزان 

. در مطالعه )23(گذارد عملکرد نقل و انتقالی آن تاثیر می
با  SNX2که خاموش کردن ژن دیگري نیز نشان داده شد 

شود  و در نتیجه کاهش بیان آن در سبب می siRNAروش 
هاي سرطانی به دارو  به طور قابل توجهی حساسیت سلول

تغییر کند. در این مطالعه مشخص شد که تغییر در میزان 
SNX2 هاي  بر روي رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی در سلول

. در مطالعه )24(ذاردگ سرطان ریه و سرطان معده تاثیر می
و همکاران مشخص شد که  Naguyenدیگري نیز توسط 

در سرطان کولون نقش قابل توجهی دارد  SNX1پروتئین 
و باعث افزایش تومورزایی از طریق تاثیر در سیگنالینگ با 

. نقش رترومرها در سندروم )25(شود می ها واسطه اندوزوم
داون نیز تا حدي مشخص شده است. در این سندروم یک 

را کنترل  SNX27بیان  C/EBPβفاکتور رونویسی به نام 
بر روي کروموزوم  mir-155کند. در اثر افزایش بیان  می
شود. در نتیجه  در این سندروم، فاکتور رونویسی مهار می 21

یابد، بیان کاهش  نیز در سندروم کاهش می SNX27بیان 
بر روي چرخه رسپتوري گلوتامات به سمت  SNX27یافته 

گذارد. این حالت  غشاء پالسمایی در هیپوکامپ تاثیر می
ند که منجر به نقص ک نرمالی را ایجاد می نوروآناتومی غیر

. )26(شود سیناپسی و اختالل در یادگیري و حافظه می
)، اختالل دیگري HSPبیماري پاراپلژیا اسپاستیک ارثی(

ه ب HSPاست که در رابطه با رترومرها شناسایی شده است. 
هاي  شود و بر روي نورون وسیله نقص ژنتیکی ایجاد می

هاي تحتانی و  گذارد و با اسپاسم اندام حرکتی فوقانی اثر می
هاي  که موتاسیون این شود. با وجود ضعف مشخص می

ها بر روي  تر آن بسیاري در ایجاد بیماري نقش دارند اما بیش
. اختالل )28 ،27(گذارند انتقاالت درون سلولی تاثیر می

دیگري که همراه با سیستم رترومري شناسایی شده است 
یک  NCLباشد.  ) میNCLنوز سروئید نورونی(لیپوفوشی

باشد که در دوره جوانی  اختالل تحلیل برنده عصبی می
اي لیزوزومی  هاي ذخیره شود و بخشی از بیماري شروع می

باشد. بیماري در اثر موتاسیون در ژن کد کننده کاتپسین  می
D شود. اما در مورد  و سیستم نقل و انتقالی آن ایجاد می

و ارتباط  MSهاي سیستم عصبی و از جمله  ريسایر بیما
ها با کمپلکس رترومري اطالعاتی در دسترس  آن

  . )30 ،29(باشد نمی
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  نتیجه گیري
در مجموع مطالعه حاصر نشان داد که میزان بیان 

نسبت به افراد سالم کاهش  MSدر افراد بیمار  SNX2ژن 
کمپلکس رترومري تواند  بیان مشخصی داشته و بنابراین می

در نقل و انتقاالت درون سلولی را تحت تاثیر قرار دهد و از 
تواند بر روي حساسیت  جایی که این نقل و انتقاالت می آن

هاي مضر براي  دارویی، انتقال رسپتوري و تجمع توکسین
رسد انجام  سیستم عصبی موثر باشد بنابراین به نظر می

دقیق آن در سایر  مطالعات تکمیلی جهت تعیین مکانیسم
  ضروري باشد.  MSهاي نورولوژیک و از جمله  بیماري

  
  تشکر و قدردانی 

مراتب سپاسگزاري خود را از تمامی افرادي که 
آوریم، به  در انجام این مطالعه ما را یاري دادند به جا می

گیري با ما همکاري  خصوص بیمارانی که در مرحله نمونه
نامه کارشناسی ارشد  نتایج پایاننمودند. این مقاله مربوط به 
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