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خالصه
مالتیپل اسكلروزیس (اماس) یک بیماری خود ایمني التهابي بوده که منجر به تخریب میلین و تحلیل
آکسوني ميگردد .از آنجا که اماس از شایعترین بیماریهای نورولوژیک ،بویژه در جوانان است،
بهعنوان یكي از نگرانيهای اصلي در سالمت عمومي مطرح ميشود .بنابراین ،شناخت مكانیسمهای
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مولكولي که در ایجاد و پیشرفت اماس نقش دارند از اهمیت به سزایي برخوردار است .مكانیسمهای
مولكولي فراواني فرآیند میلیناسیون در سیستم عصبي را کنترل نموده و هرگونه تغییر در این مكانیسمهای
تنظیمي منجر به اختالل در فرآیند میلیناسیون ميشود .درمانهای فعلي مكانیسم ایمني دخیل در روند
بیماری را کنترل نموده و بنابراین فقط در مراحل اولیه بیماری مؤثر هستند و هیچ تأثیری در میلیناسیون
مجدد آکسون ها ندارند .اما درمانهایي که میلیناسیون مجدد را تقویت ميکنند ،امكان تأخیر یا
جلوگیری از ناتواني را فراهم ميکنند .مطالعات اخیر به بررسي نقش ژنهای کلیدی مسیر هیپو در
میلیناسیون سلولهای گلیال میلینه کننده پرداختهاند .طبق این مطالعات ،فعالیت  YAP1 / TAZو
تنظیم منفي آن در مسیر هیپو از طریق  CRB3که یک فاکتور قطبیت سلولي است ،سنتز غالف میلین
را تنظیم ميکند .بنابراین ،عدم تنظیم این ژنها ميتواند در بیماریزایي بسیاری از بیماریهای مرتبط با
سیستم عصبي نقش بسزایي داشته باشد .از آنجا که تا کنون مرور جامعي از ارتباط مسیر سیگنالینگ
هیپو با بیماری ام اس انجام نشده است؛ در این مطالعه ضمن مروری غیر سیستماتیک و کلي بر بیماری
اماس و فاکتورهای استعداد ابتال به این بیماری ،به بررسي مسیر پیامرساني هیپو به عنوان یک مسیر دخیل
در نقص فرآیند میلیناسیون در بیماری اماس پرداخته ميشود.
كلمات كلیدی :مالتیپل اسكلروزیس ،مسیر پیامرساني هیپو ،میلین ،قطبیت سلول
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مقدمه

ميشود ( .)10از همین رو مسیرهای پیامرساني متعددی به منظور

مالتیپل اسكلروزیس یک بیماری خود ایمني التهابي بوده که مغز

بررسي ارتباط ژن های دخیل در این مسیرها با بیماری اماس

و نخاع را درگیر ميکند .این بیماری تخریب میلین و درجات

بررسي شدهاند.

مختلف تحلیل آکسوني را به همراه دارد .از پیامدهای این بیماری

در این مطالعه ضمن مروری بر بیماری اماس و فاکتورهای استعداد

ميتوان به کاهش فعالیت نوروماسكوالر ،تغییر و کاهش موتور

ابتال ،به بررسي ارتباط مسیر پیامرساني هیپو با این بیماری به عنوان

حرکتي بدن و درنهایت فلج شدن و گاهي اوقات مرگ اشاره

یک مسیر دخیل در نقص میلیناسیون پرداخته ميشود.

نمود ( .)2 ,1بیماری اغلب زنان جوان در ردهی سني  20تا 40
سال را درگیر مينماید (.)3
بیماری اماس در سال  1۸6۸توسط

Jean Martin Charcot

بهعنوان یک بیماری جدید مربوط به سیستم عصبي مرکزی
( )1CNSارائه گردید و از دیگر بیماریهای مزمن و شایع
نورولوژیک افتراق داده شد ( .)4شارکوت با توجه به گزارشهای
پیشین و با اضافه کردن مشاهدات آسیبشناختي و بالیني خود نام
این بیماری را " "sclerose en plaquesگذاشت که در سال
 1954در ادبیات انگلیسي بهعنوان مالتیپل اسكلروزیس شناخته شد
( .)5بیماری با از بین رفتن میلین در نورونهای  CNSبروز نموده
که پایه و اساس آن التهاب در این ناحیه ميباشد .ازاینرو ميتوان
اماس را یک بیماری خود ایمني در نظر گرفت ( .)7 ,6در ناحیه
التهاب ،تخریب سد خوني مغزی وجود دارد که این تخریب با
ورود سلولهای مختلف سیستم ایمني همراه است .به دنبال این
ورود ،به ترتیب میلین نورونها از بین رفته ،انتقال پیام عصبي در
نورونها مختل شده و نهایتاً پالکهای اسكلروتیک تشكیل
ميشود ( .)۸ ,6انواع مختلفي از عالئم بالیني در بیماران اماس
دیده ميشود و هریک بر اساس عالئم و تظاهرات بالیني
ناهمگون ،که بهطور گستردهای بین افراد بیمار متفاوت است،
شناخته ميشوند .درمانهای اولیه برای اماس شامل داروهایي
است که پیشروی ،تظاهرات و سرعت عود بیماری را کاهش داده
و یا سرکوب ميکنند ،اما این داروها قادر به ترمیم بافتهای
آسیبدیده و درمان کامل بیماری نیستند ( .)9اگرچه علت دقیق
بیماری اماس هنوز مبهم ميباشد ،ولي به نظر ميرسد که تعامل
فاکتورهای محیطي با استعداد ژنتیكي افراد ،منجر به یک حملهی
خودایمني ناهنجار،آسیب به آکسون و غشای میلین اعصاب
1 Central nervous system

عالئم بیماری اماس :به دلیل ماهیت بیماری و درگیری
قسمتهای مختلف سیستم عصبي در چگونگي تظاهرات بیماری،
عالئم شروع بیماری متنوع است .با اینوجود ،در این بیماری
بخشهای خاصي مثل عصب بینایي ،ساقهی مغز ،مخچه و نخاع
بیشتر درگیر ميشوند ( .)11در  45درصد موارد ،بیماری با یک
عالمت خاص شروع شده که ميتوان آن را به آسیب محل خاصي
از دستگاه عصبي ربط داد؛ این در حالي است که در  55درصد از
بیماران ،شروع بیماری با چندین عالمت بالیني پراکنده همراه
است .گاهي شروع بیماری با یک عالمت مشخص نمود پیدا کرده
اما در بعضي موارد عالئم آنچنان خفیف هستند که ممكن است
بیمار به آن توجهي نكند و عالئم کاهش یابد .در اکثر مطالعات،
شایعترین عالمت در شروع بیماری را ضعف تعادل و ناتواني در
اندامها ذکر کردهاند که بهطور مؤثری بر راه رفتن و فعالیتهای
روزانهی زندگي تأثیر ميگذارد ( .)12بیماری عمدتاً در یک
سمت بدن بیشتر از سمت دیگر تأثیر گذاشته و منجر به عدم تقارن
عملكردهای بدن ميشود ( ،)14 ,13این امر منجر به اثر منفي بر
کار های روزمره شده و یک تالش مضاعف جهت رفع خستگي
را ميطلبد .حمالت بیماری اماس غیرقابل پیشبیني بوده و در
فصل بهار و تابستان با فراواني بیشتری رخ ميدهند .استرس،
سیگار ،و برخي عفونتهای ویروسي ریسک حمالت را باال
ميبرند (.)16 ,15
عالئم بیماری به سه دسته تقسیم ميشوند:
عالئم اولیه:
 ضعف ،عدم تعادل و بيحسي اندامها
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 افزایش کشش عضالني و مقاومت در برابر حرکت که


هزار نفر در سال  200۸به  33بیمار در صد هزار نفر در سال 2013

ميتواند منجر به اشكال در راه رفتن شود

رسیده است .بر اساس مطالعات جهاني هر منطقه ایي را ميتوان

اختالالت حسي شامل احساس گزگز و مورمور شدن،

در یكي از سه دسته دارای شیوع پایین ،شیوع متوسط و شیوع باال

سوزش پوست ،سوزش یا درد در ستون فقرات

قرار داد .شیوع  30یا بیشتر در هر صد هزار نفر به عنوان مناطق با

 مشكالت بینایي (دوبیني ،تاری و درد در هنگام حرکت
چشم)

خطر باال 5 ،تا  29نفر به عنوان مناطق با خطر متوسط و کمتر از 5
نفر به عنوان خطر پائین تقسیمبندی شده است ( .)19مطالعات اخیر

 اختالل عملكرد دستگاه گوارش و دستگاه دفع ادرار
(یبوست و اختالل عملكرد مثانه)

نشان داده است که شیوع اماس در دههی گذشته افزایشیافته و
محققین نیاز به یک سیستم طبقهبندی جدید مبتني بر بار بیماری

 اختالل شناختي و عاطفي (عدم توانایي در یادگیری و
افسردگي) سرگیجه و مشكالت جنسي

را پیشنهاد کردهاند ( .)20براین اساس ،آمریكای شمالي با شیوع
 140در هر صد هزار نفر و نیز اروپا با شیوع  10۸درهر صد هزار

 مشكالت بلع


آذر-دی  ،99شماره ،5سال 63

نفر در صدر این طبقهبندی قرار دارند .آسیا با  2/2در هر صد هزار
و جنوب صحرای آفریقا با  2/1در هر صد هزار نفر دارای کمترین

مشكالت گفتاری

 مشكالت تنفسي

پراکنش ميباشند .بدین ترتیب شاهد ارتباطي عمیق میان شیوع



افت شنوایي

اماس و عرض جغرافیایي هستیم و در نتیجه در عرضهای



تشنج و سردرد

جغرافیایي نزدیک به قطبین ،نسبت به استوا ،شیوع باالتری دیده
ميشود ( .)21اگرچه اپیدمیولوژی بیماری اماس و شیوع آن در

عالئم ثانویه:
 عفونت ادراری

ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بیشتر است ،با اینوجود بر

 خستگي که در اکثر بیماران دیده شده و اغلب با شروع

اساس آخرین گزارش ارائهشده در سال  2019شیوع بیماری در

بیماری رخ داده و در طول سیر بیماری باقي ميماند.

ایران از  5/3تا  ۸9در هر صد هزار نفر ،متغیر است؛ شیوع بیماری

خستگي ميتواند خفیف ،شدید یا حتي ناتوانکننده

همچنین در مردان  16/5و در زنان  44/۸در هر صد هزار نفر

باشد.

گزارششده است ( .)22بهطور کل در جهان به ازای هر مرد مبتال
دو تا سه زن مبتال گزارششده است که علت افزایش زنان مبتال

عالئم ثالثیه:
 اختالالت هیپوتاالموسي که در مواردی افسردگي،

را ميتوان عواملي همچون سبک زندگي ،بارداری دیرهنگام،

افزایش دمای بدن ،افزایش خواب و کاهش بدون

استفاده از دخانیات ،چاقي ،فعالیت کم فیزیكي و استرس باال در

توجیه وزن را به پالکهای هیپوتاالموسي نسبت

نظر گرفت ( .)22همچنین اخیراً مشخصشده است که نقش

ميدهند.

گذاری1مادری در مقابل پدری در ژنهای مربوط به کروموزوم

 عوارض اجتماعي

 Xممكن است تفاوتهای جنسي در شیوع بیماریهای خود

 عوارض روانشناختي ()1۸ ,17

ایمني را ایجاد کند .کایمراهای مغز استخوان با همان سیستم ایمني
بدن اما کروموزومهای جنسي متفاوت در سیستم عصبي مرکزی

اپیدمیولوژی

نشان ميدهند که بیان متمایز ژن  TLR 7مربوط به کروموزوم X

مالتیپل اسكلروزیس پراکندگي یكنواختي در دنیا ندارد .میزان

در نورونها ممكن است به تفاوتهای جنسي در تولید

فراواني جهاني اماس رو به گسترش بوده و از  30بیمار در صد

کمک کند (.)23

1Imprinting

عصب2

2Neurodegeneration
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ایمونوپاتولوژی اماس

الیگودندروسیتها و از بین رفتن غالف میلین منجر به شكسته

مغز در درجه اول بهعنوان ارگاني در نظر گرفته شده که از ایمني

شدن آکسون و از بین رفتن عملكرد عصبي ميشود (.)36

بسیار باالیي برخوردار است .این در حالي است که تعدادی از

دمیلیناسیون باعث افزایش فرآیندهای فعالسازی التهابي ميشود

مطالعات این مسئله را به چالش کشیدهاند ( .)24در  10سال گذشته

که منجر به آسیب سد خوني-مغزی و تحریک فعالسازی

تغییرات مهمي در تحقیقات اماس رخ داده است و نشان ميدهد

ماکروفاژها و مسیرهای استرس اکسیداتیو ميشود (.)37

که اماس فقط بیماری سیستم ایمني بدن نیست ،بلكه به همان

ضایعات ماده سفید شامل میلین تجزیهشده به همراه مونوسیتهای

اندازه شامل فاکتورهای دخیل در  CNSنیز هست (.)26 ,25

نفوذ یافته ،سلولهای  ،Bسلولهای  Tو  DCاست (.)3۸

سلولهای ایمني ساکن در  CNSبه دنبال آسیب به بافت

CNS

میكروگلیا و ماکروفاژها سلولهای اصلي ایمني ذاتي هستند که

فعال ميشوند .بهویژه سلولهای میكروگلیال که بهموجب فعال

در ضایعات اماس وجود دارند و با سلولهای  B/Tو یا مستقیماً

شدن آنها ،مولكولهای  MHCکالس  Iو  IIنیز فعالشده و با

باعث آسیب عصبي -التهابي بافت ميشوند (.)39

ترشح سایتوکاینها و کموکاینها ،مسیر ورود سلولهای ،T ،B
مونوسیتها ،ماکروفاژها و دندریتیک سلها ( )1DCsبه ضایعات
مغزی هموار ميشود .سلولهای ایمني نفوذ یافته به درون ضایعات
مغزی ،سیتوکاینهای پیش التهابي ،نیتریک اکسید و ماتریكس
متالوپروتئیناز ( )MMPترشح نموده که درنتیجه منجر به تخریب
غالف میلین ميشوند ( .)2۸ ,27بهطورکلي التهاب مزمن ویژگي
بارز بیماریهای عصبي مانند  ،MSآلزایمر و پارکینسون است
( .)30 ,29همانطور که در شكل  1نشان دادهشده است،
سلولهای  Tفعالشده از سد خوني-مغزی عبور ميکنند .روند
انتقال شامل تعامل بین  VLA-4موجود در لنفوسیتهای  Tو
 VCAM-1بوده که بر روی سلولهای اندوتلیال مویرگي مستقرشده
است .این فرآیند با بیان و تنظیم مجدد مولكولهای مختلف
چسبندگي ،کموکاینها و  MMPsتسهیل ميشود (.)31-33
سلولهای  Tفعالشده در ضایعات دمیلینه کنندهی مغزی مستقر

شکل -1مكانیسم ایمونوپاتولوژی در بیماری اماس .سلولهای  Tفعالشده

ميشوند و مهاجرت آنها به  CNSمنجر به ایجاد آبشار التهابي و

از سد خوني-مغزی عبور کرده ،به  CNSنفوذ ميکنند و منجر به ایجاد

به دنبال آن دمیلیناسیون  CNSو آسیب آکسوني ميشود .ضایعات
مغزی ،پالکهای التهابي دمیلینه شده مستقر در ماده سفید ایجاد
ميکنند ( .)34سلولهای ماده سفید سیگنالهای عصبي را از ماده
خاکستری به بقیه نقاط بدن منتقل ميکنند (.)35
اماس شامل  2مرحله اصلي ميباشد )1 :آسیب غالف میلین و
درنتیجه ایجاد ضایعات در  CNSو ( )2التهاب؛ که این دو مرحله
باهم بافت عصبي را از بین ميبرند .در اماس ،آسیب
1Dendritic cells

آبشار التهابي و به دنبال آن دمیلیناسیون و آسیب آکسوني ميشوند (.)32

عوامل مؤثر در استعداد ابتال به اماس
بیماری اماس یک بیماری پیچیده بوده و عالوه بر واریانتهای
ژنتیكي ،شیوه زندگي و عوامل محیطي ميتوانند در ایجاد بیماری
نقش مهمي داشته باشند .آنالیز ترکیبي هر دو فاکتور ریسک
ژنتیكي و محیطي نشان داده است که بخش عمدهای از خطر ابتال
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به اماس را ميتوان با عوامل ریسک شناختهشده توضیح داد (.)40

مهاجرت ،عدم قرار گرفتن در معرض آفتاب یا سطح پایین

شیوه زندگي و عوامل محیطي که خطر ابتال به بیماری را افزایش

ویتامین  ،Dدر ابتال به این بیماری گزارش شده است.

ميدهند شامل قرار گرفتن در معرض دود تنباکو ،عفونت ویروس
اپشتین بار ( ، )EBV1چاقي در بزرگساالن ،عدم قرار گرفتن در

عوامل ژنتیکی

معرض آفتاب یا سطح پایین ویتامین  Dو شیفت کاری شبانه است.

مطالعات نشان دادهاند که در حدود  70-60درصد از ریسک ابتال

از عواملي که بهطور بالقوه با کاهش خطر ابتال به بیماری همراه

به بیماری اماس را عوامل ژنتیكي تشكیل ميدهند و داشتن سابقه

هستند ميتوان به مصرف زیاد قهوه و شواهد سرولوژیک از

خانوادگي بیماری باعث افزایش خطر ابتال در افراد ميگردد

عفونت سیتومگالوویروس ( )CMV2اشاره نمود.

( .)4۸امكان ابتالی کودک با یک والد مبتال به بیماری حدود -3
 2درصد ميباشد .به این ترتیب ریسک ابتال برای خویشاوندان

عوامل محیطی

درجه اول ،دوم و سوم فرد مبتال از ریسک جامعه برای مبتال شدن

سیگار کشیدن در ابتدا به عنوان یک عامل خطر برای بیماری ام-

باالتر است .بررسيها نشان ميدهد که دوقلوهای همسان از

اس با تجزیه و تحلیل چندین مطالعه پیشنهاد شد ( .)41قرار گرفتن

همخواني 3باالتری نسبت به دوقلوهای غیر همسان برخوردار

در معرض دود سیگار همچنین با افزایش خطر ابتال به بیماری

ميباشند .بنابراین احتمال بروز اماس در دوقلوهای همساني که

همراه بوده و نشان ميدهد که حتي تحریک جزئي ریه نیز در این

یكي از آنها مبتال است بیش از  30درصد بوده اما این خطر برای

زمینه حائز اهمیت است ( .)42سیگار کشیدن نهتنها با افزایش خطر

دوقلوهای ناهمسان حدود  5درصد ميباشد ( .)49این امر همچنین

ابتال به اماس در ارتباط است ،بلكه با خطر ایجاد آنتيبادیهای

با این واقعیت تأیید ميشود که اماس خانوادگي %12/5 ،از همهی

خنثيکننده در برابر داروهای مورد استفاده در درمان اماس از

موارد اماس را تشكیل ميدهد .بیشترین میزان بروز موارد

جمله  (43) Natalizumabو  )44( IFN-βنیز همراه است .تاکنون

خانوادگي در یک گروه مبتال به اماس تقریباً  ٪20گزارششده

عوامل عفوني زیادی به عنوان عامل مؤثر در ابتال به اماس پیشنهاد

است .در این مطالعات ،خانوادگي به معني بستگان درجه یک تا

شدهاند ،اما یكي از جالبترین ویروسهای کاندیدای بیماری،

سه مبتال تعریف شدهاند .ریسک تقریبي ابتال به اماس در جمعیت

ویروس  EBVاست ( .)45مطابق نتایج یک متاآنالیز که در سال

عمومي  %0/2بوده و خویشاوندان درجه یک در حدود ٪5-3

 2010انجام شد ،ریسک ابتال به اماس در افراد مبتال به

ریسک تقریبي ابتال به بیماری دارند؛ این جمله بدین معناست که

مونونوکلئوز عفوني ،بیش از  2برابر ميباشد ( .)46از آنجائي که

خویشاوندان درجه یک در مقایسه با جمعیت عمومي 25-15 ،بار

آلودگي به این ویروس در بالغین مبتال به اماس خیلي شایع است؛

بیشتر در معرض ابتال به بیماری قرار دارند (.)50

به نظر ميرسد واکسیناسیون علیه این ویروس ميتواند یكي از

مطالعات اپیدمولوژیكي ژنتیكي نشان دادهاند که منشأ

گزینههای پیش رو برای مبارزه با شیوع اماس باشد .در افرادی که

بیشتر از پدری ،بیماری را تحت تأثیر قرار ميدهد .مكانیسمهای

آلودگي به ویروس ( CMVجزء خانواده  )EBVدارند ،ریسک

مختلفي سبب این افزایش خطر بروز ميشوند .یكي از

بیماری اماس کاهش یافته که هنوز علت دقیق آن شناسایي نشده

محتملترین آنها پدیده اپي ژنتیک و یک اثر ژن -محیط است

است ( .)47عالوه بر این شواهدی مبني بر نقش فاکتورهای

که در رحم5اتفاق ميافتد (.)51

مادری4

محیطي دیگر همچون عرض جغرافیایي ،چاقي در بزرگسالي،

1Epstein-Barr virus
2Cytomegalovirus
3Concordance

4Maternal effect
5In utero
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ژنهای HLA

مسیر سیگنالینگ هیپو

دانش ما در مورد ژنتیک اماس در دهه گذشته تحول چشمگیری

مسیر سیگنالینگ هیپو که همچنین بهعنوان مسیر

یافته است .ژنهای موجود در کمپلكس  HLAقویترین عوامل

 warts-Hippoنیز شناخته ميشود ،در دروزوفیال و مهرهداران

خطر ژنتیكي برای بیماری اماس هستند .ژنهای  HLAکالس  IIو

تعداد سلولها را از طریق تعدیل فرآیندهای تكثیر سلولي ،مرگ

 Iبهویژه تعدیلکنندههای مربوط به خطر بیماری هستند :انواع

سلولي و تمایز سلولي کنترل مينماید .این مسیر نام خود را از یكي

ژنهای کالس  IIمحصوالتي را کد ميکنند که آنتيژنها را به

از مؤلفههای مهم سیگنالینگ آن یعني پروتئین کیناز

لنفوسیتهای  T CD4 +ارائه ميدهند ،و همچنین محصوالت

) (Hpoميگیرد (.)55

کالس  ،Iآنتيژنها را به لنفوسیتهای  T CD8 +ارائه ميدهند.

رشد اعضای بدن به چندین فرآیند رخداده در سطح سلولي ،ازجمله

امروزه مشخصشده است که ( HLA‑DRB1*15:01واریانت

تقسیم سلولي و مرگ سلولي برنامهریزیشده یا آپوپتوز متكي

کالس  ،)IIارتباط قابلمالحظهای با افزایش خطر اماس دارد،

است .در طي دوران بزگسالي ،اغلب بافتها بهمنظور حفظ عملكرد

درحاليکه  HLA‑A*02و ( HLA‑C*05واریانتهای کالس )I

مناسب دچار فرآیند پیری سلولي ميشوند .سلولهای پیر و یا

با محافظت در برابر بیماری همراه بوده و  HLA‑A*0301ریسک

آسیبدیده به سمت مرگ سلولي رفته ،سلولهای بنیادی بزرگسال

بیماری را دو برابر ميکند.

تقسیم شده و تمایزیافته تا جایگزین سلولهایي با عملكرد نامناسب

Salvador-

Hippo

شوند .تحت شرایط پاتولوژیک مثل جراحتها ،ترمیم و بازسازی
ژنهای غیر HLA

مطالعات گسترده ارتباطي

ژنومي ،GWAS1

ارگانها ،تقسیم و تمایز سلولي افزایشیافته تا بدین ترتیب
تعداد تقریبي 110

سلولهای ازدسترفته را جبران نماید .مسیر سیگنالینگ هیپو در

HLA

مهار تكثیر سلولي و ترویج آپوپتوز نقش دارد .ازآنجاکه بسیاری از

،همچون  ،PTPN22که هرکدام تأثیر نسبتا کمي در بروز اماس

سرطانها با تقسیم سلولي کنترل نشده مشخص ميشوند ،این مسیر

دارند را شناسایي کرده است و روز به روز بر تعداد چنین SNP

سیگنالینگ در مطالعه سرطان انسان بهطور فزایندهای قابلتوجه

هایي افزوده ميشود .این  SNPها نهتنها در بیماریهای تک ژني

است .عالوه بر نقش این مسیر در کنترل رشد بافتي ،نقشهای

بروز پیدا نميکنند بلكه واریانت متداولي هستند که در جمعیت

بیولوژیک دیگری شاملترمیم بافت و خود تجدید سازی

سالم رخ ميدهند و احتماالً به دلیل مزیتهای سازگار با زنده

سلولهای بنیادی نیز شناسایيشده است (.)57 ,56

ماندن همچون افزایش محافظت در برابر عفونتها،

مسیر هیپو اولین بار در دروزوفیال و از طریق نمایش موزائیسم

انتخابشدهاند ( .)52-54همچنین مسیرهای پیامرساني متعددی

ژنتیكي برای ژنهای سرکوبگر توموری شناسایي و تعریف

در ارتباط با بیماری اماس به منظور کشف ارتباط ژن های دخیل

گردید .غیر فعالسازی ژنتیكي ژنهایي شامل ،)Wts( warts

در این مسیرها با بیماری بررسي شدهاند که از آن جمله ميتوان

 )Sav( Salvador ،)Hpo( Hippoو  Matsمنجر به ایجاد

به مسیرهای پیامرساني ،PI3K ،MAPK ،JAK-STAT ،Wnt

فنوتیپهای مشابه همراه با افزایش رشد بافتي شدید گردید .مسیر

 NF-Kbاشاره کرد .یكي از مسیرهای پیامرساني مهم به خصوص

هیپو ب هشدت در میان پستانداران حفاظت شده بوده و تغییر

در سرطان ها مسیر پیامرساني  Hippoميباشد که در ادامه به

فعالیت آن منجر به تغییرات چشمگیری در سایز ارگانها و

بررسي ارتباط احتمالي این مسیر با بیماری اماس پرداخته ميشود.

بهخصوص کبد ميشود .فاکتورهای( Mst1/23ارتولوگ ،)Hpo

پلي مورفیسم تک نوکلئوتیدی ( )SNP2در ژنهای غیر

( Sav1 ،Lats1/24ارتولوگ  )Wtsو ( Mob15ارتولوگ
1

Genome-wide association studies
2Single nucleotide polymorphism

3Macrophage stimulating 1/2
4Large Tumor Suppressor 1/2
5MPSON Binder 1
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 )Mobkl1C،Mobkl1B ،Mobkl1Aیک آبشار کنیازی را ایجاد

 57اسیدآمینه است که دارای دو انتهای باز و رزیدوهایي با بار

کردهاند و فعال شدن این آبشار( YAP1/TAZ1 ،ارتولوگ )Yki

مثبت است.

اتصال به Tead1-42

از طرفي  CRB3که ارتولوگ انساني  Crumbsدر دروزوفیال

(ارتولوگهای  ،)Sdعملكردهای فیزیولوژیكي اساسي را در

ميباشد ،یک تنظیمکنندهی باالدست در مسیر سیگنالینگ هیپو

مسیر هیپو برعهده دارد (شكل .)2

بوده و با اینترکشن با فاکتور  ،Kibraبه فسفوریالسیون

 Mst1/2بهطور مستقیم  Lats1/2را فسفریله و فعال مينماید.

کمک ميکند و بنابراین رونویسي از ژنهای هدف آن مهار

 Sav1بهصورت یک پل برای کنار هم آوردن  Mst1/2و Lats1/2

ميگردد ( .)60ژن  CRB3واقع در کروموزوم  19انسان ،دارای 5

عمل ميکند Lats1/2 .بهطور مستقیم با  YAP1/TAZاینترکشن

اگزون و حداقل  3ایزوفرم مختلف ميباشد.

را فسفریله و مهار مينماید YAP1/TAZ .با

YAP1

برقرار نموده و آن را فسفریله ميکند .فرم فسفریلهی
 YAP1/TAZبواسطهی اینترکشن با پروتئین  14-3-3در
سیتوپالسم مانده و بنابراین رونویسي از ژنهای هدف آن مهار
ميگردد .در مقایسه ،زماني که کینازهای باالدستي غیرفعال شوند،
 YAP1/TAZدفسفریله شده ،به هسته رفته و عملكرد خود را بر
روی تنظیم بیان ژنها انجام ميدهند .وضعیت فسفریالسیون
 YAP1/TAZهمچنین پایداری پروتئیني آنها را نیز تنظیم
ميکند .بنابراین فسفریالسیون  YAP1/TAZاز طریق کینازهای
باالدستي ،یک مكانیسم تنظیمي مرکزی را از طریق کنترل جایگاه
و پایداری پروتئیني ایفا ميکند YAP1/TAZ .فاقد دمینهای

شکل  -2تنظیم مسیر سیگنالینگ هیپو باواسطه  CRB3 .CRB3در اثر

متصل شونده به  DNAبوده و از طریق اینترکشن با فاکتورهای

اینترکشن با  Kibraباعث فسفوریالسیون  YAP1و حفظ آن در

رونویسي متصل شونده به  ،DNAبه پروموتور ژنهای هدف

سیتوپالسم مي شود .در هنگام فعال بودن مسیر هیپو ( Hippo

متصل ميشود YAP1/TAZ .اساساً به فاکتورهای رونویسي

 ،)onبیان ژن های هدف  YAP1مهار مي شود ،تكثیر سلولي

 TEAD1-4متصل شده و ژنهای دخیل در تكثیر و مرگ سلولي

کاهش یافته و آپوپتوز سلول افزایش مي یابد .وقتي میزان

را کنترل مينمایند ( .)59 ,5۸ژن YAP1واقع در کروموزوم ،11

 CRB3کم باشد ،مسیر هیپو غیرفعال مي شود (Hippo

کد کننده یک پروتئین سیتوپالسمي  504آمینواسیدی با یک

خاموش) ،بیان ژن های هدف  YAP1افزایش مي یابد ،تكثیر

ناحیه  ،PPxYیک سایت اتصال به فاکتور  ،14-3-3یک دومین

سلولي افزایشیافته و آپوپتوز سلول کاهش ميیابد (.)60

 ،WWیک دومین فعالسازی رونویسي و یک دومین  PDZاست.
ایزوفرمهای  YAP11و  YAP12نتیجه پیرایش متناوب ژن YAP1

هستند .ژن  TAZواقع در  ،Xq28دارای  11اگزون و کد کنندهی
پروتئیني متشكل از  1۸4اسیدآمینه ميباشد و حداقل دارای 4
ایزوفرم مختلف است .جایگاه فعال  ،TAZیک شكاف متشكل از

Yes-Associated Protein 1/Tafazzin

1

قطبیت سلولی مشابه سلولهای اپیتلیال و شکلگیری غالف میلین

چسبندگيهای سلول-سلول و سلول-ماتریكس ،نهتنها
سلولها را در قالب بافتهای مختلف گرد هم ميآورند ،بلكه
راههایي را نیز جهت انتقال دوطرفهی اطالعات بین فضای خارجي
و داخلي سلولها فراهم ميکنند .هردوی این چسبندگيها ذاتاً با

2

Transcriptional Enhancer Factor (TEF) And
ABAA Domain
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اسكلت سلولي و مسیرهای پیامرساني درونسلولي در ارتباط

درحاليکه کمپلكس  Dlg1بهصورت جانبي است (CRB3 .)64

هستند .درنتیجه فضای اطراف سلول بر ویژگيهای عملكردی و

در میكروویليهایي بیان شده که از ناحیه  abaxonalغالف میلین

شكل آن اثر گذاشته و به همین منوال عملكرد و شكل سلول نیز

به سمت گرههای رانویه3گسترش ميیابد .خاموشي  CRB3در

بر محیط اطراف سلول اثرگذار خواهد بود .این چسبندگي سلولي

سلولهای شوان موش منجر به هایپرمیلیناسیون طولي با میانگین

از طریق یكسری مولكولهای غشایي ویژه صورت ميگیرد که

غالف میلین به طول  1/5میليمتر ،در مقایسه با میانگین حداکثر

مهاجرت ،مورفوژنز و شكل هندسي سلول را تنظیم ميکنند.

حدود  1میليمتر در موشهای عادی ميشود (.)65

برای اینكه سلولهای اپیتلیال قطبي بهعنوان سد و واسطههای

 CRB3در میكروویليهای سلولهای شوان فعال است و مسیر

انتقال انتخابي عمل کنند ،مایعات خارج سلولي اطراف غشاهای

هیپو را از طریق  FRMD6که همچنین در میكروویليهای

قاعده ای-جانبي و راسي آنها بایستي جدا نگهداشته شود.

سلولهای شوان قرار دارد تحریک نموده و خاموش کردن آن

اتصاالت محكم1بین سلولهای اپیتلیالي مجاور معموالً در نواری

باعث طوالني شدن بیشازحد غالف میلین ميشود ( .)65یكي

قرار دارنده سلول را درست در زیر سطح راسي احاطه کرده و در

دیگر از فاکتورهای فعالسازی این مسیر Merlin ،است که بهطور

ایجاد و حفظ قطبیت سلول2کمک ميکند .این اتصاالت ویژه،

گسترده در سیتوپالسم بیان ميشود و غیرفعال بودن آن نیز منجر

سدی تشكیل ميدهند که حفرههای بدن نظیر لومن رودهای را

به کوتاهتر شدن فاصلهی بین دو گره ميشود (.)66

مسدود کرده و خون را از مایع مغزی-نخاعي سیستم عصبي

مسیر هیپو یک آبشار کینازی بوده که منجر به فسفوریالسیون

مرکزی جدا ميکند (مثل سد خوني-مغزی) .اتصاالت محكم با

فاکتورهای  YAP1و  TAZميشود .این مسیر در انواع مختلف

جلوگیری از انتشار پروتئینهای غشا بین نواحي راسي و

سلولي به کنترل اندازه اندامها کمک ميکند ( .)67بهعنوانمثال،

قاعدهای-جانبي غشای پالسمایي ،قطبیت سلولهای اپیتلیال را

بیان ژن  YAP1در سلولهای کبدی موش منجر به افزایش اندازه

حفظ ميکنند .این حفظ قطبیت تضمین ميکند که این نواحي

کبد شده درحاليکه حذف  YAP1اندازه مجاری صفراوی را

حاوی ترکیبات غشایي متفاوتي هستند (.)61

کاهش داده و حساسیت کبد به استرس محیطي را افزایش ميدهد

قطبیت سلولي مشابه سلولهای اپیتلیال در طول میلیناسیون

( .)6۸در سلولهای شوان ،خاموش شدن  YAP1باعث کاهش

سلولهای گلیال و بهویژه در کنترل شكل هندسي مشهود در

طول و ضخامت غالف میلین ميشود .میزان  YAP1هستهای فعال

غالف میلین بالغ ضروری بوده ( )62و به طور کل ،این دادهها

در سلولهای شوان با کارایي  CRB3برای کنترل طول غالف

نشان ميدهند که سلولهای میلینه کننده ،به شكلي قابل مقایسه با

میلین ،که با نقش آن بهعنوان مهار کننده  YAP1از طریق مسیر

آنچه در سلولهای اپیتلیال مشاهده ميشود ،قطبي ميشوند .با

هیپو سازگار است ،ارتباط دارد YAP1 .هسته ای نیز با رشد بدن

توجه به نقش فاکتورهای قطبیت سلولي در شكل سلول ،قطبیت

پس از زایمان موش ارتباط مثبت دارد .این ژن در سنین اولیه پس

سلولي مشابه سلولهای اپیتلیال در سلولهای میلینه کننده نشان

از تولد بیان باالیي داشته و در مرحله بعدی رشد ،همزمان با

ميدهد که این فاکتورها ميتوانند در شكلگیری غالف میلین

کاهش رشد بدن کاهش ميیابد ( .)65از کنار هم قرار دادن این

مهم باشند ( .)63سه کمپلكس تنظیمکننده اصلي وجود دارد که

دادهها ميتوان اینطور نتیجهگیری کرد که کشش عصب در طول

قطبیت راسي-قاعدهای را در سلولهای پستانداران کنترل

رشد بدن از طریق فعال شدن  YAP1در هسته سلولهای میلینه

ميکنندCRB3 (Crb3/Pals1/Patj) ،Par3 (Par3/Par6/aPKC) :

کننده باعث افزایش طول غالف میلین شده ،که از طریق فعالیت

و ) .Dlg1 (Scrib/Dlg1/Lglدو کمپلكس اول راسي بوده

رونویسي باعث تقویت میلین ميشود (شكل .) 3فعالیت

1Tight Junction
2Cell Polarity

YAP1

3Nodes of Ranvier
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 / TAZو تنظیم منفي آن از طریق مسیر هیپو ،ميتواند سنتز غالف
میلین را تنظیم کند.

خارج سلولي و از طریق اکتین که از اجزای اسكلت سلولي است،
تنظیم ميشود ( .)67این دادهها نشان ميدهد که غشای

پایه1

سلولهای میلینه کننده ممكن است قادر به تعدیل فعالیت YAP1

باشند .این فرایند ميتواند از طریق یكي از کمپلكسهای غشای
پالسمایي به نام  Dystroglycan-Utrophin-Periaxinرخ دهد
که با هر دو غشای پایه و رشتههای اکتین تعامل دارد .یک فرضیه
برای حساسیت سلولهای شوان در هنگام کشش عصب این است
که طویل سازی آکسون در سلولهای شوان از طریق تنش
شکل  -3طرح شماتیک طویل سازی غالف میلین در سلولهای شوان.

ایجادشده در رشتههای اکتین آن تشخیص داده ميشود (.)70

قسمت باالی تصویر ،یک سلول شوان را نشان ميدهد که بر

رشتههای اکتین همچنین از طریق مجموعه Laminin-Dystroglycan-

روی یک آکسون تحریکشده مستقرشده بوده و قرارگیری
 YAP1را در درون هستهی سلول شوان تحریک ميکند .فعالیت
هستهای  YAP1بیان ژنهای میلین را افزایش داده ،که باعث
افزایش میلیناسیون و طویل شدن غالف میلین ميشود .جایگیری

 Periaxinبه غشای پایه ( )71و درنهایت اینتگرینها ( )72وصل
ميشوند .وقتي آکسون طویل ميشود ،شبكه اکتین کشیده شده و با
انجام این کار ،فرم  YAP1غیرفعال را آزاد ميکند YAP1 .سپس
ميتواند دفسفریله شده و تولید میلین و ضخامت طولي را افزایش دهد.
هنگاميکه رشد بدن و کشش عصب متوقف ميشود ،اسكلت سلولي

هستهای  YAP1توسط مسیر سیگنالینگ هیپو بهطور منفي تنظیم

ميتواند  YAP1بیشتری را به دام اندازد و مسیر هیپو فعالشده از طریق

ميشود (فلش قرمز بلند) .در طي این مسیر YAP1 ،فسفریله شده

سیگنالینگ  YAP1 ،CRB3را فسفریله کرده تا تولید میلین و طویل

و در سیتوپالسم حفظ ميشود که درنتیجه طویل سازی غالف

سازی غالف میلین کاهش یابد (شكل .)4

میلین را محدود ميکند (فلش قرمز کوتاه) .قسمت پایین تصویر:
ترکیبي از سیگنالهایي که فعالیت  YAP1را تقویت (فلشهای
سبز) و مهار (خطوط قرمز) ميکنند ،رشد هماهنگ همه
بخشهای میلین در امتداد آکسون را فراهم ميکنند (.)69
حساسیت سلولهای میلینه كننده به كشش اعصاب و
فعالسازی YAP1

مسلماً مكانیسمهای مولكولي حاکم بر انتقال سیگنالهای
ذکرشده در سیستم عصبي ،ناشناخته هستند .با اینحال ،سرنخها
را ميتوان از طریق تجزیه و تحلیل مقاالت و با بررسي جهش و
خاموش شدن ژني که منجر به تغییر در طول یا ضخامت غالف

شکل -4ماتیک حساسیت سلولهای میلینه کننده به کشش اعصاب در طول

میلین ميشود ،به دست آورد.ژنهای درگیر در تنظیم طول غالف

رشد بدن (A .در صورت عدم طویل سازی آکسون در اعصاب

میلین عبارتاند از :فاکتورهای قطبیت راسي (،)Crb3, Pals1

بزرگساالن ،رشتههای اکتین از طریق اتصاالت آکسو گلیال به

اهداف آنها ( )FRMD6, Merlinو فاکتورهای کلیدی سنتز

آکسون و از طریق

کمپلكسDystroglycan-Utrophin-

میلین ( .)YAP1, AKT1/2فعالیت  YAP1با استحكام ماتریكس

 Periaxinکه  YAP1را به دام انداخته است ،به غشای پایه متصل

Basal Lamina

1

شیدا خلیلیان و همکاران
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ميشوند YAP1 .از طریق فسفوریالسیون توسط  CRB3در مسیر

میلین که بهطور موضعي کوتاه هستند ،برای ترمیم سرعت هدایت

هیپو غیرفعال ميشود و درنتیجه به هسته نميرسد و تولید و

عصبي در سطح بدن کافي نیستند و این ميتواند نقطهی آغازی بر

ذخیرهسازی میلین متوقف ميشود (B .در طول رشد بدن یا بعد از

تظاهر عالئم بیماری هایي همچون اماس باشد .در این حالت،

کشیدگي عصب در اثر استرسهای محیطي ،آکسونها گسترش

وجود یک دارو یا ترکیبي که مهار  CRB3بر فعالیت  YAP1را از

یافته و این باعث کشیدگي رشتههای اکتین ميشود YAP1 .در

بین ميبرد ،ممكن است به ایجاد غالف میلین طویل در طول

ادامه از حصار رشتههای اکتین آزاد شده و مي تواند فعال شده؛

میلیناسیون مجدد کمک کند.)75( .

وارد هسته شود و تولید میلین را بهمنظور طویل سازی غالفهای
میلین تحریک کند (.)63

برخي از بیماریهای ژنتیكي منجر به کاهش طول قطعات
غالف میلین ميشوند .برای مثال ،جهش  Periaxinو Laminin 2

(همچنین به آن  Merosinنیز گفته ميشود) ،باعث ميشود که
بحث و نتیجهگیری

قطعات غالف میلین کوتاه در اعصاب محیطي ایجاد شده و به

یكي از شایعترین آسیبهای مؤثر در میلیناسیون اعصاب،

ترتیب منجر به بیماریهای عصبي-عضالني  CMT4Fو Lama2

آسیب عصبي است .آسیب به عصب باعث القا دمیلیناسیون شده

ميشوند ( .)77 ,76در هر دو مورد ،کمپلكس مولكولي که غشا

که به دنبال آن فرآیند میلیناسیون مجدد انجام ميگیرد .از مدتها

پایه را به اسكلت سلولي سلولهای شوان متصل ميکند ،نشان

قبل شناختهشده است که وقتي میلیناسیون توسط سلولهای گلیال

ميدهد که این کمپلكس برای طویل سازی قطعات میلین در طول

مجدداً انجام ميشود ،درحاليکه غالف میلین به ضخامت مطلوب

رشد بدن الزم است .آزمایشهای اخیر در موشها این فرضیه را

خود ميرسد ولي هرگز به طول قبلي خود نميرسد و کوتاهتر

تأیید کرده است .ردهی موشهای با  Lama2جهشیافته ،از

باقي ميماند ( .)73دلیل این فرایند معیوب مشخص نیست ،اما

طولهای کوتاه قطعات میلین انساني تقلید نموده و منجر به اختالل

دادههای اخیر نشان ميدهد که پیش از میلیناسیون مجدد،

در عملكرد اعصاب محیطي در هدایت پیام عصبي ميشوند (.)7۸

سلولهای عصبي طویلتر از اندازه نهایيشان هستند ( .)74این

سلولهای میلینه کننده این موشها مقدار کاهش یافتهای از

نشان ميدهد که سیگنالهای بیروني مسئول اندازه نهایي

 YAP1فعال در هستههای خود دارند .در هر صورت ،کمبود

سلولهای رمیلینه شده هستند.

 YAP1فعال یكي از دالیل ایجاد آسیب و بیماری است.

حساسیت سلولهای گلیال تولیدکننده میلین به کشش

هنگاميکه  YAP1از طریق خاموش کردن  CRB3در سلولهای

اعصاب در طول رشد بدن پس از تولد ميتواند پیشنهاد دهنده

جهشیافته  Lama2فعال ميشود ،قطعات میلین با طول مطلوب

یک مكانیسم باشد .به این صورت که ،روند طویل سازی غالف

نسبت به سلولهای وحشي تولید ميشوند ( .)65مطالعات اخیر

میلین که نیاز به  YAP1دارد و توسط  CRB3کنترل ميشود تنها

نشان مي دهند که سلول های عصبي فاقد  YAP1و  TAZقادر به

زماني فعال است که  YAP1با کشش عصب فعال شود .در

تكثیر صحیح نبوده و نمي توانند عصب های محیطي در حال رشد

صورت عدم وجود این کشش ،مانند القای میلیناسیون در محیط

را میلینه کنند.

کشت ،غالف میلین کوتاه و نزدیک به اندازه ابتدایي آن باقي

با این حال چگونگي از دست دادن  YAP1/TAZکه منجر

ميماند .در هنگاميکه سلولها بعد از یک دمیلیناسیون

به عدم میلیناسیون مجدد اعصاب در حال رشد ميشود و همچنین

پاتولوژیک شروع به میلیناسیون مجدد ميکنند ،رشد بدني برای

چگونگي دخالت  YAP1/TAZدر حفظ میلین اعصاب

کشش اعصاب و بهکارگیری  YAP1برای شروع فرایند طویل

بزرگساالن ،بحث برانگیز است .در واقع Poitelon ،و همكاران،

سازی وجود ندارد ،بنابراین قطعات غالف میلین بهطور کامل

عدم میلیناسیون را به عدم توانایي سلولهای گلیال میلینهکننده

طویل نشده و کوتاه ميمانند .در بیشتر موارد ،بخشهایي از غالف

نابالغ فاقد  YAP1/TAZدر پیچیدن به دور آکسون های در حال

63  سال،5 شماره،99 دی-آذر

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-2740

 در طویل سازی غالف میلین توسط سلولهای شوان و نیزCRB3

 و همكاران عدم میلیناسیونDeng ، در مقابل.)79( رشد نسبت دادند

 امكان دخالت این،الیگودندروسیتها نقش مهمي ایفا ميکنند

-را در درجهاول به عدم توانایي سلولهای گلیال در تمایز به سلول

مسیر پیامرساني مهم در بیماری ام اس بهعنوان تنظیم کننده

 دنگ و همكاران همچنین در.های گلیال میلینهکننده نسبت دادند

.میلیناسیون اعصاب وجود دارد

 در حفظYAP1/TAZ مطالعهای نظر مخالف خود را در مورد نقش

 مطالعات انجامشده به بررسي چگونگي کنترل،بهطورکلي

 این اختالف نظرها.)۸0( میلین اعصاب بزرگساالن اظهار داشتند

 نهتنها از طریق فاکتورهای قطبیت،میلیناسیون در سلولهای عصبي

 را در سلولهایYAP1/TAZ انگیزه مطالعات بسیاری شد که بیان

سلولي و اسكلت سلولي بلكه از طریق مسیرهای سیگنالینگ و

گلیال بزرگساالن پس از آسیب عصبي و سهم آنها در بازسازی

 با اینحال جهت ارائه تصویری.فاکتورهای رونویسي پرداخته اند

 وGrove ،2020  از آن جمله در سال.عصب را بررسي ميکند

 مسیرهای سیگنالینگ تأثیرگذار و،شفاف از تشكیل غالف میلین

 پس از آسیب عصبي به طورYAP1/TAZ همكاران دریافتند که

،علل پاتولوژیک بیماریهای عصبي همراه با دمیلیناسیون

چشمگیری ناپدید شده و دوباره در سلولهای گلیال میلینهکننده

 تأیید الگوهای بیان ژن متفاوت در.مطالعات بیشتری الزم است

ظاهر ميشود و این فرایند با تخریب و بازسازی آکسون ها در

بیماران اماس در مقایسه با افراد سالم در آینده ممكن است

- آنها همچنین دریافتند که سلولهای گلیال میلینه.ارتباط است

 نسبت به،پیامدهای آشكاری در مدیریت بیماری و از آن بهتر

 به طور عادی در، هستندYAP1/TAZ کننده که فاقد تكثیر

.شخصيسازی درمان بیماری داشته باشد
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Abstract
Multiple sclerosis is an autoimmune inflammatory disease that causes the
destruction of myelin and axonal degeneration. Given that multiple sclerosis
is one of the most common neurological diseases, especially in young people,
this disease is one of the main public health concerns. Therefore, it is
important to understand the molecular mechanisms involved in the
development of MS. Many molecular mechanisms control the process of
myelination in the nervous system, and any changes in these regulatory
mechanisms lead to impaired myelination. Current therapies have focus on
controling the immune mechanisms involved in the disease process and are
therefore only effective in the early stages of the disease and have no effect
on axonal remyelination. But, therapies that reinforce the remyelination
process may delay or prevent disability. Some recent studies have investigated
the role of key genes of the Hippo signaling pathway in the myelination
process of myelinating glial cells. According to these studies, the activity of
YAP1/TAZ and its negative regulation in the Hippo pathway via CRB3, a
cellular polarization factor, regulates myelin sheath synthesis. Thus,
dysregulation of these genes can play a major role in the pathogenesis of many
diseases related to the nervous system. Because there is no comprehensive
review of the relationship between the hippo signaling pathway and multiple
sclerosis; in this study, in addition to a narrative review of MS and its
predisposing factors, the Hippo pathway as a pathway implicated in the defect
of the myelination process in MS was investigated.
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