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تزداد    .ةغير معروف  سبابالجهاز العصبي المركزي أل  فيلميالين  ا  يؤدي إلتالف طبقة( هو مرض  MSالمتعدد )العصبي  التصلب  

  ترتبط عدوى فيروس إبشتاين و  األفراد الذين لديهم قابلية وراثية ويتعرضون لعوامل بيئية معينة.   لدى   MSبمرض  فرص اإلصابة  

هو فيروس   EBV  .االبديميولوجيةوبائية واألدلة من الدراسات الوفقًا لمجموعة كبيرة من    ،MS( بتطور مرض  EBVبار )-

لقد درسنا سابقًا مجموعة كبيرة من   .أمراض عديدةًضا ينتج عنه عادة عدوى صامتة ولكن يمكن أن يسبب أي شائعهربس بشري  

نسيج الدماغ للحاالت المصابة ب في    EBVالوجود السائد لـ    ت النتائجوأظهر   ،MSمرض  غير مصابة بوحاالت    MSحاالت  

MS الديناميكيات الفيروسية  كان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو فهم و فإن دور الفيروس في المرض غير واضح. ذلك،. ومع

تم استخدام في هذه الدراسة نموذج جديد   الغاية،تحقيقا لهذه    العدوى المحيطة على الجهاز العصبي المركزي.  أثر في الجسم الحي و

(  1الرسالة على )هذه  تحتوي    .اإلنسانعدوى كامنة مماثلة للعدوى المستمرة في  ينتج عنه  والذي    في األرانب،  EBVعدوى  لـ

النتائج2بشرية و )  دراسة قمنا في( دراسة حيوانية لربط  بالدراسة    ، حيث  المصابفحص  البشرية  الدماغ    MSمرض  ب  نسيج 

عن طريق الوريد في    EBV فيروس  تم حقنفقد    الحيوانات،في دراسة  أما    للتغيرات النسيجية المرضية.  EBV  والحامل لفيروس

الملحي  األرانب،مجموعة من   المحلول  بدون  الضابطة،المجموعة  في    PBS  وحقن  أو  التغيرات و  المناعة.  تثبيط  مع  تقييم  تم 

  في الدم المحيطي والطحال والدماغ والنخاع الشوكي باستخدام تقنيات التشريح المرضي   وسالنسيجية المرضية وديناميات الفير 

المحيطة    EBVأدت عدوى    ، حيثEBVمن الجوانب الهامة لعدوى    اعدد  وعليه أظهرت الدراسة  .ةالجزيئي  والتقنيات الحيوية

الخاليا البائية المصابة   أن على األرجح  و  مناعية.تكتالت خلوية  شكل    على األعصاب    والتهابإلى عدوى الجهاز العصبي المركزي  

  تكتالت الخلوية الب  التي تم تثبيط مناعتها أكثر إصابة  كانت الحيواناتومصدر عدوى الجهاز العصبي المركزي.    هي  EBVبـ  

محاطة بالخاليا النجمية  التراكم بؤري للبالعم  عبارة عن هذه التكتالت الخلوية المناعيةو في الجهاز العصبي المركزي، المناعية

عالوة  ط التكتالت الخلوية المناعية.  وتم مالحظة وجود تلف لطبقة المايلين في وس   .ةالمبعثر   Tو  Bالتفاعلية والخاليا الليمفاوية  

الفيروسي في المحيط والجهاز العصبي المركزي    حملمرور الوقت أن ذروة المع    EBVكشفت دراسة عدوى    ذلك، فقد على  

د  بازدياالفيروسية    الجيناتتعبير    التغيرات في  رتبطت   ذلك،باإلضافة إلى    مع زيادة في حدوث التكتالت الخلوية في الدماغ.  زامنتت

زيادة التعبير بارتبط التهاب األعصاب  و  لسيتوكينات المسببة لاللتهابات في المحيط والجهاز العصبي المركزي.ل  التعبير الجيني

  التغيرات المرضية لوحظ العديد من أوجه التشابه واالختالف بين    أخيًرا،  في الدماغ.  والبروتين     mRNAعلى مستوى  IL-6عن  

يؤسس . وEBV والجهاز العصبي المركزي لألرانب المصاب ب  EBVوالحامل لفيروس  MSنسيج الدماغ المصاب بمرض    في

ح فائدة  ويوض  المركزي،المحيطة في أمراض الجهاز العصبي    EBVهذا العمل أول دليل مباشر في الجسم الحي لدور عدوى  

 . MSبما في ذلك مرض  EBVاآلليات الفيروسية المشاركة في تطوير األمراض المرتبطة بـ  دراسةجديد لنموذج حيواني 
 

فيروس ابشتاين بار، العدوى المحيطة، االلتهاب العصبي، تلف الميالين، عدوى الجهاز العصبي  : كلمات البحث الرئيسية
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