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 3گروه ميكروبشناسي و انگلشناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4گروه بيوتكنولوژي ،انستيتو تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي ،البرز ،ايران
(دريافت مقاله -33/2/21 :پذيرش مقاله)33/4/3 :

چكيده
زمينه :اسكلروز متعدد ( )MSبيماري دميلينه کنندهي مزمن سيستم عصبي مرکزي است که خودايمني عليه ميلين در بيماريزايي آن نقش
دارد .عفونت با ويروسهاي شايع خصوصاً ويروس اپشتن-بار ( )EBVاحتماالً در پاتوبيولوژي  MSنقش دارد .مطالعات اپيدميولوژي
بيانگر ارتباط ميان عفونت  EBVو خطر بيماري  MSميباشند .هدف از اين پژوهش تعيين شيوع آنتيبادي  IgGعليه آنتي ژن کپسيد
 EBVدر سرم دو گروه بيماران مبتال به  MSو گروه افراد سالم،يكسان نظر سن و جنس ،بود.
مواد و روشها :ميزان شيوع آنتيبادي  IgGعليه آنتيژن کپسيد ( )VCAويروس اپشتين-بار ( )EBVتوسط سه آزمون شامل دو
آزمون االيزا و يک آزمون ايمنوفلورسنس غيرمستقيم ( )IFAدر گروه بيماران  23( MSبيمار) و گروه کنترل ( 306فرد سالم) ارزيابي و
با يكديگر مقايسه گرديد .دادهها به صورت ميانگين ،درصد و نمودار گزارش شدند و از آزمون  t-testو نرمافزار  SPSSويرايش 36
يافتهها :بهوسيله آزمون  300 ،IFAدرصد بيماران  MSاز نظر آنتيبادي  IgGاختصاصي  EBV VCAمثبت بودند در حاليکه در گروه
کنترل  31/6درصد مثبت بودند .در گروه کنترل بهوسيله کيت االيزا تجاري و االيزا طراحي شده بهترتيب  33/4درصد و  30/4درصد
مثبت بودند و در گروه بيماران  MSبا هر دو آزمون االيزا  36/2درصد از نظر آنتيبادي  IgGاختصاصي  EBV VCAمثبت بودند .در
آزمونهاي االيزا جذب نوري ( )ODنمونههاي سرمي بيماران  MSنسبت به گروه کنترل بهطور معناداري باالتر بود که نشاندهنده تيتر
باالتر آنتيبادي ميباشد .عالوه بر اين در آزمون  IFAدرصد سلولهاي فلورسنت مثبت در نمونههاي سرم بيماران  MSنسبت به گروه
کنترل بيشتر بود.
نتيجهگيري :نتايج بيانگر اين است که احتماالً ويروس  EBVاز نظر سرواپيدميولوژيكي با بيماري  MSدر ارتباط ميباشد.
واژگان کليدي :ويروس اپشتن-بار ،مولتيپل اسكلروز ،االيزا ،ايمنوفلورسنس
* بوشهر ،گروه میکروب شناسی و انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
E-mail: f.farshadpour@yahoo.com
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براي اين منظور استفاده گرديد.

طاهرخاني و همكاران

ارتباط بين عفونت ويروس اپشتن بار و بيماري اسكلروز متعدد557 /

مقدمه
اسکلروز متعدد ( )Multiple Sclerosis-MSبیماري

عالوهبر اين بهتعويق افتادن عفونتهاي ويروسی تا

التهابی سیستم عصبی مركزي است ،كه عمدتاً ماده سفید

دوران بلوغ و پس از آن ,مانند  ,EBVكه مربوط به

را درگیر میكند و با تخريب میلین و ايجاد ساختاري به

دوران كودكی میباشد احتماالً با بیماري  MSهمراهی

نام پالك همراه است (.)1

دارد (.)7

مکانیسم شکلگیري  MSو علل پديدآورنده آن موضوع

در بسیاري از اين پژوهشها ،پاسخ آنتیبادي علیه EBV

پیچیدهاي میباشد .عوامل زيادي مانند واكنش خودايمن،

در  99تا  111درصد بیماران مبتال به  MSوجود داشته

فاكتورهاي محیطی ,عوامل عفونی ،عوامل ژنتیکی ،آسیب

است ،در حالیكه اين میزان در گروه كنترل  44تا 95

به سد خونی– مغزي ،اتفاقات بیوشیمیايی در رحم ،رژيم

درصد است ( .)4-11عالوهبر اين میانگین هندسی تیتر

غذايی و كمبود ويتامین مورد مطالعه قرار گرفتهاند

آنتیباديهاي علیه  EBVدر بیماران مبتال به  MSنسبت

( 2و .)3

به گروه كنترل بسیار باالتر بوده است .احتماالً افزايش

عوامل ويروسی و باكتريايی زيادي بهعنوان عامل

سطح اين آنتیباديها با افزايش خطر پیشرفت  MSنیز

سببی  MSپیشنهاد شده اند ،اما تاكنون هیچ عامل

مرتبط است ( 7و  .)11بنابراين بررسی پاسخ آنتیبادي

قطعی براي اين بیماري مشخص نشده است ( 2و .)3

علیه ويروس اپشتن بار در بیماران  MSدر چارچوب

با توجه به اينکه در مراحل اولیه بیماري MS

مطالعهاي موردي -شاهدي و بهعنوان اولین مطالعه در

دورههاي عود و بهبودي ()Relapsing-remitting

ايران ضروري بهنظر میرسد .هدف از اين پژوهش تعیین

ديده میشود ،از سويی فعال شدن دورهاي بیماري

شیوع آنتیبادي  IgGعلیه آنتی ژن كپسید  EBVدر سرم

يك ويژگی برجسته هرپس ويروسها است .اين

دو گروه بیماران مبتال به  MSو گروه افراد سالم ،يکسان

موضوع می تواند توجیه كننده نقش احتمالی اين

از نظر سن و جنس ،بود.

ويروس ها در بیماريزايی  MSباشد .با اين وجود
ويروس هايی كه بتوانند عفونت پايدار يا نهفته در

مواد و روشها

سیستم عصبی مركزي يا سیستم ايمنی ايجاد كنند،

جمعآوري نمونههاي سرمي بيماران

میتوانند به عنوان عامل احتمالی در ايجاد يك اختالل
اولیه  EBVبا تخريب میلین عصب همراه است،
بنابراين ويروس  EBVمی تواند به عنوان عامل سببی
 MSپیشنهاد شود ( 4و .)5
عالوهبر اين بررسیهاي اپیدمیولوژيك بیانگر ارتباط
 EBVو بیماري  MSاست و افزايش خطر  MSدر
افرادي با يك تاريخچه اي از منونوكلئوز عفونی
وجود دارد (.)6
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و صحبت با بیماران  MSو با جلب رضايت آنها ,از 21
بیمار مبتال به  MSاقدام به خونگیري از وريد كوبیتال
( )Cubital Veinگرديد و بعد از جدا كردن سرم بیماران
(در آزمايشگاه كهريزك) ،همه سرمها در كنار يخ خشك
به موسسه رازي منتقل گرديد و در ظرف  24ساعت مورد
آزمايش قرار گرفت .از  21بیمار مبتال به  MSكه بیماري
آنها كامالً تأيید شده بود 5 ,مورد مرد با میانگین سنی 41
سال (از  26تا  64سال) و  16مورد زن با میانگین سنی 39
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سال (از  21تا  65سال) بودند و میانگین دوره بیماري آنها

( )Equipar Diagnostics -Italyبراي تعیین آنتیبادي

 12/7سال (از  2/4تا  26سال) بود.

 VCA IgGو آزمون ايمنوفلورسانس غیرمستقیم ()IFA
بهعنوان آزمون استاندار طاليی ،براي تعیین آنتیبادي

جمعآوري سرمها از گروه کنترل

 IgGمورد آزمايش قرار گرفتند.

بدينمنظور  115نمونه سرمی از افرادي كه به

در تمامی آزمونها از كنترل منفی و كنترل مثبت استفاده

آزمايشگاههاي تشخیص طبی براي  Check upمراجعه

شد همچنین تمامی نمونهها در آزمون االيزا بهصورت

كرده بودند و از نظر بیماري  MSيا ساير بیماريهاي

دوبل آزمايش شدند .در آزمون  IFAسرم بیماران در

عصبی منفی بودند دريافت شد و در دما  -21درجه

رقتهاي  1/41 ،1/21 ،1/11و  1/41و سرم گروه كنترل

سانتیگراد فريز گرديد و بعد از كامل شدن تعداد

در رقت  1/11مورد آزمايش قرار گرفت .در آزمون IFA

نمونهها ،تمامی آنها طی  44ساعت مورد آزمايش قرار

از اساليدهاي حاوي سلولهاي  P3HR1آلوده به EBV

گرفت .در اين بررسی به ازاي هر نمونه بیمار 5 ،نفر

(شركت  )Virusys Corporationبنابر دستورالعمل

بهعنوان گروه كنترل انتخاب گرديد ،كه از نظر سن و

شركت انجام شد .همچنین از كشت سلولهاي  B95.8و

جنس با گروه مورد (بیماران) يکسان ( )Matchedبودند.

تهیه سوسپانسیون سلولی براي اين منظور استفاده گرديد

بررسيهاي آزمايشگاهي

( .)12دادهها بهصورت میانگین ،درصد و نمودار گزارش

تمامی نمونههاي سرمی با سه آزمون ,االيزا طراحی شده،

شدند كه براي اين منظور از نرمافزار SPSS ( SPSS

االيزا

اكوئی

تجاري

 )USA ،Il ،Chicago ،Incويرايش  15استفاده شد.

پار-ايتالیا

جدول  )3مشخصات بيماران MS
جنس
تعداد(درصد)

سن (ميانگين  /دامنه)

محل سكونت

مرد

زن

مرد

زن

تهران

ساير

شهرستانها

ديپلم

بیسواد

ديپلم

پايین تر از

ديپلم

باالتر از

خانه دار

كارمند

سايرين

5

(تعداد)
مجرد

4

11

4

7

شغل (تعداد)

متأهل

)23/4( 5

)76/2(16

 26(41تا  64سال)

 21(39تا  65سال)

17

ميزان تحصيالت

وضعيت تاهل

11

7

4

4

17

جداول ( 3 ،2و  )4نتايج هر سه آزمون االيزا طراحی

ايتالیا  95/2درصد از گروه بیماران مثبت بودند ,در

شده ,االيزا تجاري اكوئی پار-ايتالیا و آزمون  IFAرا

حالیكه  91/4درصد از گروه كنترل مثبت بودند .عالوهبر

نشان میدهد .در آزمون ايمنوفلورسانس برعکس گروه
كنترل ،آنتیبادي علیه  EBVدر  111درصد بیماران MS

مثبت بود در حالیكه در گروه كنترل  93/3درصد مثبت
بودند .در آزمون االيزا طراحی شده  95/2درصد از گروه
بیماران مثبت بودند ،در حالیكه  91/4درصد از گروه
http://bpums.ac.ir

اين جذب نوري نمونههاي سرمی بیماران  MSدر
آزمونهاي االيزا باالتر از جذب نوري نمونههاي سرمی
گروه كنترل است كه بیانگر تیتر باالتر آنتیبادي IgG

علیه  EBV VCAدر گروه بیماران میباشد.
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يافتهها

كنترل مثبت بودند .در آزمون االيزا تجاري اكوئی پار-
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جدول )2يافتههاي بررسي آنتيبادي  IgGعليه آنتيژن کپسيد
ويروس اپشتين-بار در بيماران اسكلروز متعدد ( 23بيمار) و
گروه کنترل ( 306فرد سالم) با سه آزمون االيزا طراحي شده،

نوري ( )ODدر گروه بیماران  MSدر مقايسه با گروه
كنترل وجود دارد (نمودار  1و .)2

االيزا تجاري و آزمون ايمنوفلورسنس غيرمستقيم
روش آزمون

گروه بيماران MS
داراي آنتيبادي
اختصاصي anti-
)VCA IgG (%

گروه کنترل داراي
آنتيبادي
اختصاصي anti-
)VCA IgG (%

آزمون االيزا طراحی شده

(21)%95/2

(95 )%91/4

آزمون االيزا تجاري اكوئی پار

(21 )%95/2

(96 )%91/4

آزمون ايمنوفلورسنس غیرمستقیم

(21 )%111

(94 )%93/3

جدول  )1ميزان همخواني آزمون االيزا طراحي شده در مقايسه
با آزمون ايمنوفلورسنس غيرمستقيم ( )IFAدر گروه کنترل
آزمون IFA
االيزا طراحی شده

+

-

+

95

1

-

3

7

نمودار )1مقايسه جذب نوري ( )ODنمونههاي سرمی در گروه بیماران  MSبا گروه كنترل
در آزمون االيزا تجاري EBV-VCA IgG

ميزان همخواني

%97/1

جدول  )4ميزان همخواني آزمون االيزا تجاري در مقايسه با
آزمون ايمنوفلورسنس غيرمستقيم ( )IFAدر گروه کنترل
آزمون IFA
نتايج االيزا تجاري

+

-

+

95

1

-

3

6

ميزان همخواني

%96/1

نمودار )2مقايسه جذب نوري ( )ODنمونههاي سرمی در گروه بیماران  MSبا گروه كنترل
در آزمون االيزا طراحی شده EBV-VCA IgG

در آزمون  IFAسرم بیماران  MSبا رقتهاي  1/11تا
 1/41آزمايش شدند كه در تمام اين رقتها حدود 11
در گروه كنترل كه سرمها تنها با رقت  1/11استفاده
شدند ،در بیشتر نمونهها كمتر از  11درصد سلولها
مثبت بودند .بهمنظور بررسی آماري يافتههاي جذب
نوري حاصل از سنجشهاي االيزا از آزمون t-test

استفاده

گرديد.

فاصله

اطمینان

( 95 )interval Confidenceدرصد و ()P>1/111
بود و يك اختالف معنیدار آماري در میزان جذب
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الف) واكنش مثبت آزمون  IFAبراي آنتیبادي  IgGاختصاصی  EBV VCAدر
سلولهاي B95.8
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بهعنوان عامل سببی  MSپیشنهاد شود (.)15-17
متأسفانه در ايران مطالعهاي در مورد ارتباط بینEBV

و بیماري  MSچه از نظر اپیدمیولوژيکی و چه از نظر
اتیولوژيکی انجام نشده است و دادهاي در مورد آن
وجود ندارد .حضور آنتیبادي  IgGدر سرم علیه
آنتیژن كپسید بیانگر تاريخچهاي از عفونت EBV
است ( 14و  .)19اولین بار ارتباط میان  EBVو MS
ب) واكنش مثبت آزمون  IFAبراي آنتیبادي  IgGاختصاصی  EBV VCAدر سلولهاي
P3HR1

 31سال قبل توسط وارنر ( )Warneو همکاران
( )1941پیشنهاد شد (.)21
در بررسی انجام شده توسط میر ( )Myhrو همکاران
( )1994مشخص گرديد كه  97/9درصد از بیماران
 MSآنتیبادي  IgGعلیه آنتیژن  EBV VCAرا
داشتند در حالیكه در گروه كنترل اين میزان 41/2
درصد بود .در حالیكه شیوع آنتیبادي  IgGعلیه ساير
هرپس ويروسها ( HSV ،CMVو  )VZVدر بین
گروه بیماران و گروه كنترل يکسان بود ( .)4الوتايبی

ج) واكنش منفی آزمون  IFAبراي آنتیبادي  IgGاختصاصی EBV VCA
در سلولهاي B95.8

( )Alotaibiو همکاران ( )2114در پژوهشی موردي-
شاهدي مشخص نمودند ,كه  43درصد از كودكان

بیماري مزمن دِمیلینه شدن  CNSمیباشد كه اتو

از نظر عفونت  EBVمثبت بودند .يافتههاي اين

آنتیبادي علیه میلین نقش اصلی را در پاتوژنز بازي

بررسی نیز پیشنهاد كنندهي ارتباط  EBVو بیماري

میكند .مکانیسم شکلگیري  MSو علل پديدآورندهي

 MSمیباشد (.)21

آن موضوع پیچیدهاي میباشد (.)1

در بررسی انجام شده توسط الرسن ( )Larsenو

عوامل گوناگونی بهعنوان عوامل سببی  MSپیشنهاد

همکاران با آزمون ايمنوفلورسانس ،مشخص گرديد كه

شدهاند از جمله میتوان به عفونتهاي ويروسی اشاره

آنتیبادي علیه  VCAدر  111درصد از بیماران MS

كرد ( 2و  .)3ويروسهايی كه بتوانند عفونت پايدار يا

وجود دارد در حالیكه در گروه كنترل  44درصد مثبت

نهفته در سیستم عصبی مركزي يا سیستم ايمنی ايجاد

بودند ،عالوهبر آن تیتر آنتیبادي در گروه بیماران

كنند ،میتوانند بهعنوان عامل احتمالی در ايجاد يك

بهطور معنیداري باالتر از گروه كنترل است (.)22

اختالل عصبی مزمن مانند بیماري  MSمطرح شوند

كینونن ( )Kinnunenو همکاران مشخص كردند كه

( 13و  .)14عفونت اولیه  EBVبا تخريب میلین

آنتیبادي علیه  EBVدر دوقلوهاي مبتال به MS

نرونها همراه است ،بنابراين ويروس  EBVمیتواند

نسبت به دوقلوهاي سالم وفور بااليی دارد (.)23
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اسکلروز متعدد در مقايسه با  42درصد از گروه كنترل
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از آنتیبادي علیه  EBVرا در مقايسه با ديگر مطالعات

( )Ubiquitous infectionپس از كودكی يا اوايل

گزارش كردند كه  76درصد در گروه بیماران و 73

جوانی ،در افرادي كه از نظر ژنتیکی مستعدند در نتیجه

درصد در گروه كنترل بود .ولی در اين مطالعه گروه

القاء يك پاسخ ايمنی ايجاد گردد .اين فعال سازي

بیماران شامل بیمارانی با التهاب عصب بینايی

میتواند بهوسیله پپتیدهاي  EBVكه توالی مشابه با

( ،)Optic neuritisبیمارانی با ضايعات دِمیلینه عصب

اپیتوپهاي میلین دارد ايجاد شود ( 31و  .)32چندين

و بیماران مولتیپل اسکلروز بودند (.)24

عامل باعث میشود كه EBVاز نظر زيستی بهعنوان

به هر حال در ساير مطالعات و در اين تحقیق گروه

عامل احتمالی در بیماريزايی  MSنقش بازي كند

بیماران افرادي بودند كه بیماري  MSدر آنها كامالً

( 34 ،32 ،24و .)36

تأيید شده بود .در تعدادي از بررسیهاي موردي-

عفونت  EBVباعث آلودگی پايدار در لنفوسیتهاي

شاهدي مشخص گرديد ،كه بیماران اسکلروز متعدد

 Bمیگردد ،سلولهاي  Tبراي تمام عمر لنفوسیتهاي

بهطور معنیداري عمدتاً تاريخچهاي از عفونت

 Bآلوده را تحت نظر دارد ولی حضور سلولهاي T

منونوكلئوز عفونی را نسبت به گروه كنترل داشتهاند.

پاسخدهنده به آنتیژنهاي  EBVاساساً بیماريزا

كه بیانگر اين است كه بیماران  MSدر مقايسه با گروه

نیست چون آنها به شکل غیرفعال در بیشتر بالغین

كنترل در سنین باالتري در معرض عفونت  EBVقرار

سالمِ  EBVمثبت حضور دارند .بیماريزايی بالقوه اين

گرفتهاند ( 25 ،7 ،6و )26

سلولها احتماالً نیاز به فعالسازي با تقلید مولکولی

در بررسی كه توسط لوين ( )Levinو همکاران انجام

( )Molecular Mimicryدارد .توالی پنتاپپتیدي در

گرفت سه میلیون نظامی از نظر عفونت  EBVبررسی

 EBNAيافت شده است كه توالی آن با يك اپیتوپ

شدند ،يافتهها نشان داد كه پاسخ قوي از نظر آنتیبادي

از پروتئین پايهاي میلین كه يکی از اجزاء اصلی غشاء

علیه  EBVپنج سال پیش از تشخیص  MSوجود

میلین است شباهت دارد ( 24و .)32

دارد ( .)27شیوع سرمی باال در بیماران  MSنسبت به

عالوهبر اين  EBVبیان سطحی الفا  Bكريستالین را در

گروه كنترل میتواند بهدلیل تغییر پاسخ ايمنی و يا

لنفوسیتهاي  Bالقاء میكند .الفا  Bكريستالین اخیراً

كاهش فعالیت سركوب كنندگی سیستم ايمنی باشد كه

بهعنوان بخش اصلی اتوآنتیژن شناسايی شده ،كه

در اين بیماران توصیف شده است .همچنین میتواند

بهطور غیرنرمال در مغز بیماران  MSبیان میشود.

بیانگر نقش احتمالی  EBVدر ايجاد اين بیماري باشد

بنابراين قرار گرفتن در معرض عفونت  EBVممکن

( 24و  .)29كرگ ( )Craigو همکاران گزارش كردند

است منجر به پاسخ ايمنی اشتباه علیه آنتی ژنهاي

كه در بیماران  ،MSكنترل لنفوسیتهاي  Tروي

خودي ( )Self-antigensدر سیستم عصبی مركزي

لنفوسیتهاي  Bآلوده به  EBVكاهش يافته كه ممکن

مانند الفا  Bكريستالین يا پروتئین پايهاي میلین شود

است منجر به فعالیت مجدد عفونت نهفته  EBVگردد

( 34و .)35

( .)31عالوهبر اين فعال شدن لنفوسیتهاي  Tخود

مشاهده شده كه بهطور خود بهخودي از سلولهاي

واكنشگر بهوسیله  EBVاين فرضیه را تقويت میكند
http://bpums.ac.ir
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لنفوبالستوئید )B-Lymphoblastoid cell-line( B

سرواپیدمیولوژيك  EBVبا بیماري اسکلروز متعدد

ايجاد شود در حالیكه در افراد سالم ندرتاً اين حالت

میباشد .همانند پژوهشهاي پیشین كه همه بیماران

ديده میشود كه مشخص شده ويروس اپشتن-بار در

اسکلروز متعدد از نظر آنتیبادي علیه  EBVمثبت

پايداري الينهاي سلولی  Bنقش دارد ( 24و .)36

بودند ( 31 ،19 ،14 ،11 ،6 ،5و .)33

در يکی از بررسیهاي  EBV DNAدر نمونههاي

در اين مطالعه نیز همین يافتهها بهدست آمد  .افزايش

سرمی بیماران  MSكه در دورههاي عود

تیتر آنتیبادي سرم علیه ويروس  EBVكه چندين

( )Relapsingبیماري بودند شناسايی گرديد در

سال قبل از تشخیص بیماري رخ میدهد باعث گرديد

حالیكه در بیماران  MSكه در فاز ثابت بالینی ب قرار

كه ويروس  EBVبهعنوان عامل احتمالی بیماريهايی

دارند  EBV DNAدر نمونههاي سرمی آنها وجود

مانند :لنفوم بوركیت و كارسینوم نازوفارنکس و

ندارد ( .)37همچنین در پژوهشی كاهش معنیداري از

بیماري هوچکین مطرح شود ( .)39از سويی افزايش

وخامت بیماري در بیماران  MSدر دورههاي عود و

تیتر آنتیبادي علیه  EBVدر بیماران مبتال به اسکلروز

بهبودي ( )Relapsing-remittingكه با آسیکلووير

متعدد ( 11 ،5و  )21و همچنین پیش از بروز بیماري

درمان شدهاند ،گزارش شده است (.)34

 MSدر اين افراد ( 27 ،6و  )33مشخص شده است.

بنابراين در صورتی كه نقش  EBVدر بیماريزايی

در اين تحقیق میزان جذب نوري در آزمون االيزا در

 MSكامالً مشخص شود استفاده از دارويی كه از

بیماران  MSباالتر از افراد گروه كنترل بود كه بیانگر

تکثیر  EBVجلوگیري كند و يا استفاده از واكسن

تیتر باال آنتیبادي علیه  EBVدر بیماران  MSنسبت

مؤثر و ايمن علیه  EBVبايستی از بروز  MSيا

به گروه كنترل میباشد .در نتیجه میتوان پیشنهاد نمود

پیشرفت آن ممانعت كند (.)34

كه وجود تیتر بااليی از آنتیبادي علیه  EBVو

در بررسی كنونی تمامی نمونههاي گروه كنترل و

همچنین شیوع باالي آن در بیماران  MSاحتماالً بیانگر

بیماران با سه آزمون االيزا طراحی شده ،االيزا تجاري

ارتباط  EBVو  MSباشد.

و آزمون ايمنوفلورسانس غیرمستقیم براي تعیین
آنتیبادي  IgGعلیه  VCAمورد آزمايش قرار گرفتند

سپاس و قدرداني

باال بود.

مؤسسه سالمندان كهريزك و پرسنل محترم آزمايشگاه

نتايج

بررسی

پیش

رو

تنها

بیانگر

ارتباط

تشکر و قدردانی میگردد.
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Abstract
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Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic, demyelinating disease of the CNS in which
autoimmunity to myelin plays a role in pathogenesis. Infection with common viruses, particularly EpsteinBarr virus (EBV), is postulated to contribute to the pathobiology of MS. Epidemiological studies suggest
an association between infection with EBV and risk of MS. To characterize the IgG antibody to the EBV
capsid antigen (EBV VCA), we investigated in a group of 21 patients with MS and 105 age and sex
matched controls from Kahrizak.
Material and Methods: The prevalence of anti-EBV VCA IgG was measured by three tests that comprise
two Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) and one Indirect Immunfluorescence assay (IFA).
The data as mean, percentages and graphs were reported and Student t-test analysis was performed. SPSS
software, 15th version, was used for this purpose.
Results: By Indirect Immunfluorescence assay (IFA), the seropositivity rate of anti-EBV VCA IgG in MS
patients was 100%, compared with 93.5% in controls. Both our home made ELISA VCA IgG and
commercial ELISA VCA IgG kit display in MS patients group 95.2%, compared with 90.4% and 91.4%
respectively by two ELISA test in controls group. In ELISA tests, optical density of serum samples was
significantly higher in MS patients than in controls. In addition to, in the IFA assay the percentage of positive
fluorescent cells with serum samples from MS patients was greater compared to the control group.
Conclusion: The results suggest that EBV has a significant seroepidemiologic association with MS.
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