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*

چکيده

در دهه گذشته شش شكل تکژني بيماري پارکينسون شناسايي شده است .شناسايي ژنهاي واحد مرتبط با اشکال ارثي بيماري پارکينسون
ديدگاه قبلي مبتني بر غيرژنتيک بودن اين بيماري را دگرگون کرده است .شايعترين و مرتبطترين ژنها  LRRK2و  ARKINهستند .کانون
اصلي تحقيقات اخير شناسايي عملکرد ژنها و پروتئينهاي درگير در اشكال ژنتيكي بيماري پارکينسون است که اين امر به درک بهتر ما از روند

آسيبزايي ژنتيكي بيماري پارکينسون کمک ميکند .متأسفانه آزمايشهاي ژنتيکي براي بيماري پارکينسون گرانقيمت است و در پيشگويي سير
بيماري چندان کمک نميكند و بهندرت در برنامهريزي خانواده نقش دارند .در حال حاضر ،مثبت شدن آزمايش ژنتيکي بر روند درمان بيمار اثر ندارد

و راه پيشگيري از آسيب عصبي نيز وجود ندارد .اما آزمايشهاي ژنتيکي براي انجام مطالعات پايه و باليني ،با هدف شناسايي افراد در معرض خطر
و روشن شدن تغييرات پيشباليني و مسيرهاي جبراني ،بالقوه مفيد هستند و اين امر ممكن است به تعيين روشهاي پيشگيري از آسيب عصبي

کمک كند.

واژههاي کليدي :پاركينسون؛ تستهای ژنتیکی؛ عوامل محافظ نورونی

مقدمه
بيماري پارکينسون معمو ًال بهصورت کندي حرکت يا لرزش در حال استراحت
در يک ياچند اندام بروز ميکند .از ديگر تظاهرات شايع ميتوان به اشکال
در انجام کارهاي ظريف و سفتي و درد شانه اشاره کرد .براي تشخيص
باليني بيماري پارکينسون وجود براديکينزي (کندي حرکات) و حداقل يکي
از عالئم سفتي (ريژيديتي) عضالني ،ترمور در حال استراحت با تواتر 4-6
هرتز و عدم ثبات وضعيتي بدن ،الزم است .شناسايي ژنهاي مرتبط با
اشکال ارثي بيماري پارکينسون عقيده قديمي مبني بر علت غيرژنتيکي
بيماري پارکينسون را به چالش کشانده است .در حاليکه در  %2از تمام
بيماران دچار بيماري پارکينسون ميتوان يک جهش ژني را کشف کرد
( ،)1اين درصد در گروههاي سني جوان و با سابقه خانوادگي مثبت و يا در
نژادهاي خاص به  %77ميرسد .با اين حال ،در بيشتر بيماران واکنش بين
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چندين ژن ،آثار تعديلکننده آللهاي مستعدکننده و عوامل اپيژنتيک ،تأثير
عوامل محيطي و سن يا ترکيب اين موارد ،بهعنوان علل اصلي بيماري در
نظر گرفته ميشوند .اگرچه اشکال ژنتيکي بيماري پارکينسون نادر هستند،
شناسايي اشکال مونوژنتيک بيماري ،بينش جديدي را در اين بيماري ايجاد
کرده است.
تحليل دقيق اشخاص داراي جهش در ژنهاي،(PARK1) SNCA
(PARK7) DJ1 ،(PARK6)PINK1 ،(PARK2) PARKIN
و  (PARK8) LRRK2باعث پيشرفت قابل توجه دانش ما از تغييرات
باليني ،تصويربرداري مغز و خصوصيات آسيبشناختي اين بيماري شده
است .مشخص کردن پروتيئينهاي رمزگذاريشده باعث آشکار شدن نقش
دو مسير اصلي شده است که عبارتند از تخريب پروتئين و حفظ عملکرد
ميتوکندري (شکل .)2( )1با وجود يک قرن تحقيقات ژنتيکي ،ما هنوز در
ابتداي درک روند آسيبزايي بيماري پارکينسون و استفاده از اين دانش بر
بالين بيماران هستيم.
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شکل  :1شمای ساده ای از درگیری اشکال تک ژنی بیماری پارکینسون که نشان دهنده اختالل در تجزیه پروتیئین بعلت نقص در راه لیزوزومی یا
پروتئوزومی می باشد.همچنین چندین شکل تک ژنی با نقص در عملکرد میتوکندری همراه هستند که باعث استرس اکسیداتیو میشوند.

واژهشناسي
بيماري پارکينسون که شايعترين شکل پارکينسونيسم (تقريب ًا  %75موارد)
است ،به نشانگان عمدت ًا غيرارثي اختالل حرکتي ،با شروع ديررس ،همراه با
از بين رفتن نورونها و تشکيل اجسام لوي 1در ساقه مغز و ساير نقاط مغز،
گفته ميشود .از آنجايي که تأييد بيماري از راه اتوپسي در كار باليني هميشه
مسير نيست و آزمايشهاي ژنتيكي نيز تنها براي تعداد کمي از بيماران
انجام ميشود ،واژه پارکينسونيسم کالسيک ،بهعنوان يک اصطالح ،براي
توصيف ترياد براديکنيزي ،ريژيديتي و ترمور در حال استراحت ،همراه با
پاسخ درماني به لوودوپا و ايجاد عوارض حرکتي ،صرف نظر از آسيبشناسي
و علل ايجاد بهکار ميرود (.)3
طبق ه بندي
اخيراً بيماري پارکينسون با تمرکز بر عالئم باليني (شروع زودرس در مقابل
شروع ديررس ،و نوع با غلبه ترمور 2در مقابل نوع آکينتيک– ريژيد،)3
يافتههاي آسيبشناختي( ،سينوکلئينوپاتي 4در مقابل تائوپاتي )5و يا معيار
ژنتيکي/مولکولي ،طبقهبندي شده است .طبقهبندي آخر بر دانش روز افزون
از ژنهاي  PARKاستوار است که شامل اشکال مونوژن (PARK1
تا  )PARK13و چندين جايگاه مستعدکننده است .البته اين طبقهبندي
سختگيرانه نيست .بهعنوان مثال ،فنوتيپ باليني مرتبط با جهش هوموزيگوت
يا هتروزيگوت مرکب در ژن ( ATP13A2نشانگان کوفور-راکب ،)6بسيار
با بيماري پارکينسون متفاوت است.

همهگيرشناسي
بيماري پارکينسون دومين اختالل نورودژنراتيو شايع پس از بيماري آلزايمر
است .بروز بيماري پارکينسون در حدود  15در  100000در جمعيت عمومي
است كه در جمعيت باالي  65سال به  160در  100000افزايش مييابد.
بيماري پارکينسون در مردان بيشتر از زنان ديده ميشود (نسبت جنسي در
حدود  1/8به  .)1اين بيماري در بين نژاد اسپانيايي بيشتر از ساير نژادها ديده
ميشود و پس از آن سفيدپوستان ،آسياييها و آفريقاييها قرار دارند (.)4
شيوع بيماري پارکينسون در افراد  65ساله به باال حدود  %1است.
تشخيص باليني بيماري پارکينسون ژنتيکي
زمانيكه بيماري با احتمال ابتال به يكشکل تکژني از بيماري پارکينسون
را ارزيابي ميکنيم ،عالوه بر سابقه خانوادگي به اطالعات بيشتري از جمله
سن شروع ،توزيع عالئم ،دوره بيماري ،پاسخ به درمان ،محل زندگي و
خويشاوندي نياز است .براي اثبات سابقه خانوادگي اغلب معاينه نورولوژيک
دقيق بستگان درجه اول و دوم که ممکن است عليرغم وجود عالئم خفيف،
به ظاهر سالم باشند ،الزم است.
تفاوتهاي فنوتيپي خفيفي بين اشکال ژنتيک متفاوت وجود دارد .براي
مثال ،در ناقالن جهشهاي  PARKINک ً
ال سن شروع پايينتر ،پيشرفت
2. Tremor Dominant
4. Synucleinopathy
6. Kufor–Rakeb Syndrome

		1. Lewy Body
		3. Akinetic–Rigid
		5. Tauopathy
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بيماري کندتر و عالئم متقارنتر است ( .)5اين افراد از همان ابتدا دچار
ديستوني و تندي بازتابهاي وتري هستند و به مقادير کم لوودوپا پاسخ
ميدهند.
شايان ذکــر است که جهش در برخــي از ژنها ،ماننــد  SNCAيا
 ATP13A2ممکن است با عالئم غيرمعمول بيشتري ،مانند دمانس
شديد ،عالئم حرکتي پيراميدال ،سير سريعتر بيماري و کاهش طول مدت
زندگي ،تظاهر کند .با وجود اين موارد ،تنها بر اساس عالئم باليني نميتوان
بهصورت قطع ،ژن بيماري را مشخص کرد.

اشكال ژنتيکي بيماري پارکينسون
پس از تحليل پيوستگي 7بر روي خانوادههاي بزرگ ،شش ژن مرتبط با
بيماري پارکينسون مشخص شد که عبارتند از -α( SNCAسينوكلئين،)8
 ،PARKIN، PINK1، DJ1، LRRK2و  . ATP13A2جهش
در ژنهاي  SNCAو  DJ-1بسيار نادر است ،اما جهش در PARKIN،
 PINK1و  LRRK2مجموعا در  %3بيماران ديده ميشود (.)1
به استثناء پايينتر بودن سن شروع در بيماران دچار جهش  PARKINو
 ،PINK1اين سه شكل تکژني اغلب بهعنوان پارکينسونيسم کالسيک
تظاهر ميکنند و ممکن است از بيماري پارکينسون ايديوپاتيک قابل افتراق
نباشند .الگوي توارث در ژنهاي  SNCAو  LRRK2اتوزومي غالب و
در ژنهاي  PARKIN، PINK1، DJ1و  ATP13A2اتوزومي
مغلوب است .اين موضوع با يافتههاي باليني مطابق است و پيشنهادکننده
روند بهدست آوردن عملکرد 9براي اشکال با توارث غالب و از دست دادن
عملکرد 10براي اشکال با توارث مغلوب است.
اما در عمل ،وضعيت پيچيدهتر است و اين طبقهبندي بهعلت کاهش بسيار
شديد نفوذ 11در اشکال غالب و نقش فرضي جهشهاي هتروزيگوت منفرد
در اشکال مغلوب به چالش کشيده شده است .احتما ًال برخي از ژنهاي واحد
که با اشکال تکژني بيماري پارکينسون مرتبط هستند ،در شكل تكگير
بيماري نيز نقش دارند.
SNCA
ژن  SNCAرمزگذار پروتئين -αسينوكلئين و اولين ژني است که ارتباط
آن با بيماري پارکينسون خانوادگي مشخص شد .جهشهاي اين ژن بسيار
نادرند و نفوذ آن ممکن است در حد  %33باشد ( .)6عالو ه بر سه جهش
نقطهاي ،تعداد کمي از خانوادهها ناقل دوپليکاسيون يا تريپليکاسيون ژن نوع
وحشي هستند.
بيماران دچار جهش در ژن  SNCAعالئم مشخصي از قبيل دمانس
زودرس ،اختالل عملکرد اتونوميك و مرگ زودرس دارند .نکته جالب اين
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است که شدت عالئم با مقدار ژن ارتباط دارد؛ يعني بيماران دچار دوپليکاسيون
بيشتر با تظاهر بيماري پارکينسون کالسيک تظاهر مييابند و در بيماران
دچار تريپليکاسيون ،سير سريعتر بيماري و دمانس شديدتري ديده ميشود و
مرگ زودرس بروز ميكند (.)7
پروتئين  SNCAبهوفور در نورونها ديده ميشود و احتما ًال در بلوغ
وزيکولهاي پيشسيناسپي نقش دارد و بهعنوان يک هماهنگکننده منفي
آزاد شدن نوروترانسميتر عمل ميکند .اين پروتئين در هسته و انتهاهاي
پيشسيناسپي عصب قرار دارد .ممکن است فرايندهاي التهابي نيز در
آسيبزايي نقش داشته باشد .شواهدي دال بر نقش  SNCAدر پارکينسون
تكگير نيز ديده شده است (.)8

-E3( PARKINيوبيکوئيتين ليگاز) 12
جهشهاي هوموزيگوت يا هتروزيگوت مرکب در اين ژن با بيماري
پارکينسون ارثي مرتبطند و يک علت نسبت ًا شايع ( )%10-20از موارد بيماري
پارکينسون با شروع زودرس (زير  40سال) را تشکيل ميدهند .تغييرات در
 PARKINدر تمام ژن ديده ميشود و حذف يا دوپليکاسيون يک يا چند
اگزون در بيشتر از  %50موارد گزارش شده است.
اين افراد دچار بيماري پارکينسون کالسيک هستند ،اما سن شروع بيماري در
آنها پايينتر ،سير بيماري کندتر و پاسخ به لوودوپا مداوم و عالي است (.)5
پارکين در نورونها وجود دارد و بهعنوان يک ليگاز وابسته به يوبيکوئيتين
در تخريب پروتئوزومي پروتئينهاي هدف نقش دارد .جهشهاي گوناگون
از راههاي متفاوت ،ميزان انحالل ،موقعيت ،اتصال و خواص يوبيکوئيناسيون
 PARKINرا مختل ميکنند .توان محافظت نوروني پارکين اخيراً در
نمونههاي حيواني تأييد شده است (.)9
PINK1
فراواني جهشهاي ( PINK1کيناز القائي توسط  )13 PTENدر بيماراني با
نژادهاي مختلف  %1-8گزارش شده است .بيماران ناقل اين ژن از نظر باليني
از ناقالن  PARKINقابل افتراق نيستند .تنها نکته متفاوت شيوع بيشتر
عالئم روانپزشکي در بيماران ناقل  PWK1است PINK1 .رمزگذار يک
پروتئين کيناز واقع در ميتوکندري است که در سرتاسر مغز انسان وجود دارد
( PINK1 .)10نقش محافظت نورون دارد و اين عمل را با فسفوريالسيون
برخي از پروتئينهاي ميتوکندري انجام ميدهد ( .)TRAP1جهش در ژن
باعث کاهش پتانسيل غشاء ميتوکندري در شرايط تنش ميشود.
		7. Linkage analysis
8. α-Synuclein
		9. Gain of Function
10. Loss of Function
		11. Penetrance
12. E3-Ubiquitin Ligase
13. PTEN–Iinduced Kinase 1
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DJ1
ژن  DJ1مسؤول کمتر از  %2موارد بيماري پارکينسون زودرس است كه از
نظر فنوتيپ شباهت زيادي به اشکال مرتبط با  PARKINو PINK1
دارد .ابتدا اين ژن با سرطانزايي و عقيمي در موش نر ارتباط داده شد ،اما
ديده شد که اين پروتئين فعاليت شبه چاپروني 14نيز دارد و بهعنوان يک
گيرنده تنش اکسيداتيو درون سلولي عمل ميکند ( .)12نقش محافظت
نوروني  DJ1در مقابل تنش اکسيداتيو (عملكرد آنتياكسيداتيو) با يافتن
سطوح افزايشيافته  DJ1در مايع مغزي-نخاعي ( )CSFبيماران مبتال به
بيماري پارکينسون تكگير بيشتر تأييد ميشود (.)13
LRRK2
جهش در ژن ( LRRK2کيناز با توالي تکراري غني از لوسين) بهعنوان
شايعترين علت ژنتيک بيماري پارکينسون شناخته شده است ولي نفوذ اين
ژن کم است .ژن  LRRK2يک ژن بزرگ و شامل  51اگزون است.
تا امروز بيش از  50گونه و دست كم  20جهش مسبب بيماري گزارش
شده است .جهشها عمدت ًا در چند اگزون تمرکز يافتهاند كه اغلب انتهاي
كربوكسيل پروتئين را رمزگذاري ميکنند .شايعترين جهش جايگزينــي
 (P.G20195) C6055 G>Aاست که مسؤول  %40موارد بيماري
پارکينسون در نژاد عرب و  %20موارد بيماري در نژاد يهوديان اشکنازي
است .جهشهاي  LRRK2عمدت ًا ،اما نه منحصراً ،با يک فنوتيپ
کالسيک بيماري پارکينسون با شروع در سنين باال مرتبط است .بهعالوه،
عالئم روانپزشکي ،مثل افسردگي ،اضطراب ،تحريکپذيري ،توهم ،هذيان
و دمانس شايعتر از بيماري پارکينسون ايديوپاتيک است .نفوذ جهش شايع
 P.G20195وابسته به سن است .ابتدا تصور ميشد نفوذ بيماري تا سن
 70سالگي به  %85ميرسد ( ،)14ولي اخيراً ديده شده است اين عدد کمتر و
در حد  %25-35است ( .)10ناقالن اين جهش ،حتي با يک جهش واحد در
يک خانواده با تغييرات نوروپاتولوژيک وسيعي ،از جمله اجسام لوي محدود به
هستههاي ساقه مغز ،اجسام لوي منتشر ،کالفههاي نوروفيبريالري 16بدون
اجسام لوي يا بدون هيچکدام از اين موارد بروز مي يابند .)15( .پروتئين
 LRRK2يک پروتئين سيتوپالسمي با بخشهاي مختلف است و در
اجسام لوي نيز يافت ميشود .اين پروتئين بهعنوان يک پروتئين کيناز عمل
ميکند و جهش آن باعث تقويت فعاليت فسفريالسيون و باعث تخريب
نورون ميشود ( .)16مقدار بيان  LRRK2در نورونهاي دوپامنيرژيک ماده
سياه 17بسيار پايين است ،در حاليکه بيان باالي آن در انتهاهاي دوپامنيرژيک
که هسته کوديت18و پوتامن 19را عصبدهي ميکنند ،ديده ميشود.
15

ATP13A2
جهشهاي هوموزيگوس و هتروزيگوس در ژن  ATPaseنوع  pکه

عمدت ًا نوروني است ،اخيراً در دو خانواده دچار نشانگان نادر کوفور-راکب
که يک شكل نادر پارکينسون غيرمعمول است ،نشان داده شده است .اين
نشانگان يک پارکينسونيسم پاسخدهنده به لوودوپا ،با شروع در جواني ،به
همراه عالئم پيراميدال ،دمانس ،فلج سوپرانوکلئار  ،gazeآتروفي گلوبوس
پاليدوس 20و سپس آتروفي منتشر مغز است ( .)17يک جهش هوموزيگوس
ديگر در يک بيمار جوان (شروع در  12سالگي) ،با پارکينسونيسم شديد
آکينتيک ريژيد با پاسخ به لوودوپا ،نوسانات حرکتي و ديسکينزي ناشي از
لوودوپا ،توهمات بينايي شديد ،فلج سوپرانوکلئار  gazeو آتروفي منتشر مغز،
بدون نقص پيراميرال و يا دمانس ديده شد (.)18
پروتئين  ATP13A2ده حوزه دارد .همه جهشهاي شناختهشده،
مستقيم يا غيرمستقيم ،بر اجزاء بين غشايي تأثير ميگذراند .با شناسايي
ژن  PARK9و نقش آن در تخريب ليزوزومي پروتئين ،عالوهبر مسير
پروتئوزومي ،يک مسير معيوب ديگر در متابوليسم پروتئين در آسيبزايي
بيماري پارکينسون مشخص شده است ( .)19تغيير در سامانه ليزوزومي
ممکن است بيانگر يک مسير مرکزي در نورودژنرسانس باشد .اتوفاژي 21از
طريق سامانه ليزوزومي نقش مهمي در تخريب پروتئينهاي آسيبديده از
راه اکسيداسيون و بازچرخش ارگانلي دارد.
پروتئين  ATP13A2عمدت ًا در بافت مغز ديده ميشود .نکته جالب اينکه
سطوح  mRNAاين پروتئين در نورونهاي دوپامينرژيک ماده سياه مغز
در بيماران  10برابر افراد شاهد بود (.)19

ساير اشکال تکژني
جهش در تعدادي ديگر از ژنها ،مانند ( UCHL1يوبيکوئيتين کربوکسيل
ترمينال استراز 22 L1يا  ،)PARK5سينفيلين(NURR1) NR4A2 ،23 1
 (PARK13) HTRA2/OMI ،بهصورت منفرد در بيمـاران مبتال به
بيماري پارکينسون ديده شده است .هنوز دقيق ًا مشخص نيست که آيا اين
جهشها باعث بيماري ميشوند يا خير.
نقش پيچيدهتر ژنهاي درگير در بيماري پارکينسون تکژني
همچنانکه پيشتر ذکر شد ،اشکال تکژني تنها در تعداد کمي از بيماران
مبتال به بيماري پارکينسون ديده ميشود .نکته جالب توجه اينکه در تعداد
کمي از بيماران بيش از يک ژن معيوب ديده شده است .مث ً
ال در يک بيمار،
		14. Chaperon-like
15. Leucin-Rich Repeat Kinase 2
16. Neurofibrillary tangles
17. Subs tantia nigra
		18. Caudate nucleus
19. Putamen
		20. Globus pallidus
21. Autophagia
22. Ubiquitin Carboxyl Tterminal Esterase L1
23. Synphilin – 1
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جهش در هر دو ژن  DJ1و  PINK1ديده شد .سه بيمار اسپانيايي نيز
دچار جهش در هر دو ژن  LRRK2و  PARKINبودند .در چندين
نمونه بر روي مگس سركه (دروزوفيال) ،واکنش متقابل  PARKINو
 PINK1نشان داده شده است .برداشتن  PINK1در مگس سركه باعث
نقص در شکل ميتوکندري شد ،در حاليکه القاء ترانسژنيک PARKIN
عملکرد ميتوکندري و تغيير شکل آن را برگرداند .اين نشان ميدهد که
 PARKINو  PINK1در يک راه سلولي فعاليت ميکنند (.)10
مفاهيم ساده مندلي ،مانند توراث اتوزومي غالب و مغلوب را نميتوان براي
بيماري پيچيدهاي مانند بيماري پارکينسون بهکار برد .اين فكر وجود دارد
که جهشهاي هتروزيگوت در ژنهاي مغلوب در شرايط خاصي ممکن
است باعث ايجاد بيماري پارکينسون شود ،يعني يک عامل مستعدکننده
نقش دارد.
جهشهاي هتروزيگوت  PINK1و  PARKINبا اثر آستانهاي 24در
ايجاد بيماري پارکينسون عمل ميکنند ( .)20ديده شده است که جهشهاي
هتروزيگوت واحــد در  PINK1و  PARKINبا نقص عملکـــرد
پيشسيناپسي دوپامين در قسمت خلفي پوتامن ارتباط دارند .نکته جالب
اينکه نقص عملکرد دوپامين در بيماران حامل جهش هتروزيگوت از حامالن
دو جهش يا افراد شاهد با بيماري پارکينسون ايديوپاتيک شدت کمتري
دارد.
تأثير جهشهاي هتروزيگوت بر روي ناقالن يک اثر ناتوانکننده نيست ،اما
اين افراد در خطر ابتال به بيماري پارکينسون هستند .معاينه دقيق افراد ظاهراً
سالم يک خانواده با چندين ناقل هتروزيگوت  PINK1توسط يک گروه با
تجربه اختالالت حرکتي در پارکينسونيسم را نشان داد ( .)21همچنين ارتباط
بين سن شروع بيماري و تعداد آللهاي جهشيافته  PARKINنشان داده
شده است .بيماري در افراد داراي يک آلل جهشيافته  10سال ديرتر از افراد
داراي دو آلل جهشيافته بروز ميكند.

نفوذ اشکال تکژني بيماري پارکينسون
ميزان نفوذ و طيف عالئم باليني بيماران پارکينسوني با جهشهاي ژني،
کام ً
ال متفاوت و متنوع است .ميزان نفوذ براي ناقلين هموزيگوت جهش
 LRRK2به حد  %100ميرسد ،حال آنکه در افراد ناقل هتروزيگوت
 PINK1و  PARKINبسيار کاهش مييابد .ميزان نفوذ در ناقالن
هتروزيگوت  LRRK2به  %30ميرسد.
بيماري مشابه بيماري پارکينسون
جهش در ژنهاي متفاوت ديگري باعث فنوتيپ مشابه بيماري پارکينسون
ميشود که بايد در تشخيص افتراتي بيماري پارکينسون در نظر گرفته
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شوند.
ديستوني پاسخدهنده به لوودوپا ( )DRDكه بهعلت جهش در GTP
سيكلوهيدروالز  )GCH1( 1بروز ميكند ،و چندين شكل آتاکسيهاي
نخاعي-مخچهاي ( )SCAبا توارث اتوزومي غالب ،بهويژه SCA2
و  ،SCA3ممکن است با عالئم پارکينسونيسم تظاهر کنند .ندرت ًا گونه
وستفال 26بيماري هانتينگتون و بيماري نورودژنرسانس وابسته به پانتوتنات
کيناز ( 27)PKANكه بهعلت جهش در  PANK2ايجاد ميشود ،نيز
ممکن است مشابه بيماري پارکينسون ظاهر شوند.
25

نقش ژنهاي مستعدکننده در بيماري پارکينسون
عالوهبر اشکال تکژني بيماري پارکينسون ،احتما ًال عوامل متعدد ديگري
در کاهش نفوذ و تنوع تظاهرات بيماري نقش دارند .بيماري احتما ًال بر اثر
واکنشهاي پيچيده بين چندين ژن (که توسط  DNAهسته يا ميتوکندري
رمزگذاري ميشوند) و عوامل محيطي و اپيژنتيک (که بيان ژنهاي مربوط
را در رابطه با آثار وابسته به سن تغيير ميدهند) ايجاد ميشود .از اين گذشته
چندين متغير ژنتيکي بهعنوان تعديلکننده عمل ميکنند و بر نفوذ ،سن
شروع ،شدت و پيشرفت بيماري اثر ميگذارند.
مطالعات مورد شاهدي براي ارزيابي متغيرهاي شايع در بسياري از ژنهاي
رمزگذار پروتئينهايي که عملکرد و يا تغيير بيان آنها ممکن است باعث
بيماري پارکينسون شود ،مثل آپوليپوپروتئين  ، (APOE)Eگلوکوسربروزيداز
( ، )GBAمونوآميناکسيد از Aو  MAOA) Bو  ، (MAOBپروتئين
تائو مرتبط با ميکـــروتوبول ( - N، 28)MAPTاستيـلترانسفراز 2
( )NAT 2يا سازنده نيتريت اکسايد ( ، 29)NOSانجام شده است ،ولي
نتايج مبهم است ( .)22جهشهاي واقع در ژنوم ميتوکندري ممکن است هم
در بيماري پارکينسون و هم در فرايند پيري مغز ،نقش داشته باشند .متأسفانه
مطالعات ژنتيکي در جستوجوي عوامل مستعدکننده تاکنون بينتيجه بوده
است (.)8
اخيراً مطالعاتي که بر پايه ريزآرايهها 30بر روي چندين ناحيه از مغز بيماران
مبتال به بيماري پارکينسون با افراد شاهد انجام شده است .نشان داده است
که چندين پروتئين که در آپوپتوز ،پيامرساني سلول و تنظيم چرخه سلولي
نقش دارند ،در افراد مبتال به بيماري پارکينسون نسبت به افراد شاهد ،غلظت
متفاوتي دارند و ممکن است در فرايند بيماريزايي نقش داشته باشند (.)23
		24. Threshold Effect
25. Dopa Responsive Dystonia
		26. Westphal
27. Pantothenate Kinase Associated Neurodegeneration
28. Microtubule Associated Protein Tau
29. Nitrite Oxide Synthase
30. Microarray

محمد روحاني

بررسي ژنتيک
غربالگري براي جهش بسياري از اشکال تکژني بيماري پارکينسون در
دسترس است .اما بررسيهاي ژنتيکي براي بيماري پارکينسون با مشکالت
فراواني مواجه است و در بالين عم ً
ال کمتر مورد نياز است ( .)1يکي از
مشکالت ،فقدان عالمت شاخص باليني براي افتراق اشکال ژنتيکي از موارد
غيرژنتيکي بيماري پارکينسون است .همچنين تفسير نتايج بررسيهاي
ژنتيکي با توجه به موضوعاتي از قبيل کاهش نفوذ ،جهشهاي ژنهاي
غالب ،نقش نامشخص جهشهاي هتروزيگوت در ژنهاي مغلوب و تظاهرات
متفاوت بيماري و تأثير ژنهاي مستعدکننده و عوامل محيطي ،بسيار پيچيده
است .همچنين نتيجه منفي يک آزمايش بهطور کامل جهش را رد نميکند
و حساسيت و ويژگي بسياري از آزمايشها چندان باال نيست .بهعالوه ،نتايج
بر نوع درمان تأثير نميگذارند و در حال حاضر ،روش محافظت نوروني براي
بيماري وجود ندارد.
از طرف ديگر ،بررسي ژنهاي پارکينسون از نظر فني بسيار مشکل و
پرهزينه است .برخالف آزمايشهاي ژنتيکي براي بيماريهاي ناشي از
تکرار ،مانند بيماري هانتينگتون يا ديستوني  ،DYT 1بسياري از ژنهاي
بيماري پارکينسون بزرگ هستند و طيف وسيعي از جهشها ،شامل تغييرات
کمي و کيفي ،در آنها وجود دارد .بنابراين ،بررسي ژنتيکي بايد بعد از در نظر
گرفتن موارد فوق در هر مورد با شرايط زير انجام شود:
افراد مبتال بيماري پارکينسون جوانان (سن زير  20سال) بدون در نظر گرفتن
سابقه خانوادگي ،پارکينسون با شروع زودرس (سن بين  20تا  40سال) با
سابقه خانوادگي مثبت يا عالئم غيرمعمول و يا پارکينسون با شروع ديررس
(سن بيش از  40سال) با سابقه خانوادگي قوي ًا مثبت (.)1
شاخصهاي زيستي بيماري پارکينسون
تحقيقات وسيعي براي شاخصهاي زيستي تشخيصي بيماري پارکينسون
انجام شده است .براي مثال ،سطح سينوکلئين در مايع مغزي نخاعي ()CSF
و پالسما با روش  ELISAارزيابي شده است .سطح اين شاخص در بيماران
پارکينسوني کمتر از افراد شاهد بود و بهطور معکوس با شدت بيماري ارتباط
داشت .برعکس ،سطوح سينوکلئين اليگومريک در پالسماي بيماران باالتر
بود ( .)25همچنين  DJ-1در  CSFبيماران ،بهويژه در مراحل اوليه بيماري،
افزايش يافته بود (.)13
درمان
در حال حاضر ،درمان اصلي براي بيماري پارکينسون درمان دارويي (عمدت ًا
لوودوپا يا آگونيستهاي دوپامين) است .ولي در طوالنيمدت مصرف
لوودوپا باعث نوسانات حرکتي و ديسکينزي ميشود .تحريک عمقي مغز

( 31)DBSدر هسته سابتاالميک يک درمان جراحي مؤثر ،بهويژه در
بيماران دچار نوسانات حرکتي ناشي از لوودوپا ،است .سن کمتر ،مدت کوتاهتر
بيماري ،فقدان عالئم محوري و وضعيت شناختي طبيعي ،با نتيجه جراحي
بهتري همراه هستند .وجود جهش در ژنهاي بيماري پارکينسون بر نتيجه
جراحي تأثيري ندارد .اين مسأله در بيماران با جهش ژن  LRRK2و
 PARKINبررسي شده است.
يک گزينه درماني در آينده ژندرماني است .با توجه به روند از دست رفتن
يا بهدست آوردن عملکرد در پروتئينهاي جهشيافته ،افزايش سطوح
 PARKIN، PINK1، DJ1و  ATP13A2و كاهش  SCNAو
 LRRK2يا عملکرد اين ژنها ممکن است مفيد باشد.

چشمانداز آينده
اگرچه شناسايي ژنهاي مرتبط با بيماري پارکينسون در دهه گذشته ديد ما
را در مورد سببشناسي بيماري افزايش داده است ،شناسايي و عملکرد دقيق
پروتئينهاي رمزگذاريشده و روند آسيبزايي آنها ،دانش ما درباره بيماري را
دگرگون خواهد کرد .شناسايي  PINK1، LRRK2و ATP13A2K
نقش بيشتر آنها در پاتوفيزيولوژي بيماري پارکينسون را مشخص خواهد
کرد .مشکل عمده نورولوژيستها از ترجمه محدود اين دانستنيهاي پايه
به جنبههاي باليني ناشي ميشود .ايجاد موفقيتآميز ارتباط اين دو يکي از
مهمترين چالشهاي آينده بيماري پارکينسون خواهد بود .براي تحقق اين
امر بايد روشهاي غربالگري باليني و آزمايشگاهي ،و نيز معيارهاي ارزيابي
عملکرد حرکتي و غيرحرکتي اصالح شوند و يا معيارهاي جديدي طراحي
شوند .معرفي روشهاي با کيفيت براي آزمايشهاي ملکولي و روشهاي
غربالگري مقرون به صرفه ضروري بهنظر ميرسد .ارائه راهکارهاي جامع
توسط جامعه پزشکان و متخصصان ژنتيک در آينده نزديک الزامي است.
ترکيب تحقيقات پايه و باليني از جمله ايجاد بيومارکرهاي بيماري پارکينسون
ممکن است باعث شناسايي مسيرهاي جبراني در افراد ناقل جهش که درگير
نميباشند يا بطور خفيف درگير هستند شده و اين امر منجر به کشف
رهكارهاي محافظتي نوروني شود که اين افراد کانديد بالقوه درمانهاي
پيشگيري کننده يا محافظتي نوروني هستند.
نتيجه
شناسايي ژنهاي واحد و مشخص کردن عملکرد آنها دانش ما را از پاتوژنز
بيماري پارکينسون افزايش داده است ،که اين امر به ما اجازه تعيين اهداف
درماني جديد را ميدهد .شناسايي اشکال تکژني بيماري پارکينسون اجازه
31. Deep Brain Stimulation
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