
 

 

 ها در بیماری زایی اسپوندیلیت آنکیلوزانو پیامدهای آن HLA-B27های زیرگروه

 
2باشد و آرتریت اسپوندیلیتها میبیماری از گروه آرتریت یا روماتیسم ستون فقرات، 1ASاسپوندیلیت آنکیلوزان 

SPA  خوانده نیز

ارتباط  کند.را درگیر میلگن و ستون فقرات  این بیماری و ،وجود دارد ASو ایجاد بیماری  27B-3HLA. ارتباط قوی بین بیان شودمی

یا  AS ،4IBD؛ بیماری سه از آنجایی که بیماری زایی باشد. درحقیقتبسیار مهم می SPAدر مطالعات  27B-HLAو  ASبین بیماری 

-HLA. ، وجود دارددندههای مستعد رخ همزمان در خانواده  در نتیجه احتمال اینکه ،مشابه است و پسوریازیس پذیرروده تحریک

27B 5، عضوی از کمپلکس سازگاری بافت اصلیMHC  کالسI ها بین این زیرگروه اتزیرگروه دارد. بیشتر اختالف 167باشد، که می

 باشد.می HLA-B27:05ترین زیرگروه در سراسر دنیا شایع .شونددیده می، اندشدهکد  3و  2که توسط اگزون ی در آمینواسیدهای

دومین ژن قوی  ،61ERAPشبکه آندوپالسمی   1آمینوپپتید ژن آید. به شمار می 27B-HLAاز این رو، به عنوان زیرگروه نیایی 

 HLAهای یا همان زیرگروه HLA-B27های توجهی در اللهتروژنیسیتی یا ناهمگونی قابل  باشد. می HLA-B27، بعد از ASمرتبط با 

ترین زیرگروه، در یک یا تعداد بیشتری از توالی آمینواسیدی با یکدیگر تفاوت دارند. رایج HLA-B27زیرگروه  167شود. دیده می

حذف  HLA-B27:05:02شباهت آن با  به علت HLA-B27:05:01 باشد. (می  HLA-B27:05:32تا HLA-B27:05:02 )الل  31شامل 

 HLA-B27های عنوان نیای اللباشد، و به در دنیا می HLA-B27های ترین الل توزیع شده از اللشایع HLA-B27:05:02است. شده

  .استانتخاب شدهدر طی تکامل 

است. فرضیه دارد، چندین تئوری ارائه شده ASنقش اصلی برای مستعد شدن به  HLA-B27در پاسخ به این سوال که کدام ویژگی 

 ASکه منجر به بیماری  ،ژنیک خاصی، با منشاء خارجی یا درون سلولی وجود دارندهای آنتیدگوید که پپتیپپتید آرتریوژنیک می

متصل شوند. پس از آن،  یژنی خاصتوانند به پپتیدهای آنتیمی HLA-B27های همراه با زیرگروه ASبراساس این نظریه،  د.نشومی

 ASشود، ممکن است منجر به سایتوتکسیک شده و پاسخ ایمنی که به دنبال این فعالیت ایجاد میTمنحصر به  HLA-B27فعالیت 

دهند، و بسیاری ترونی و یا تنظیمی رخ مینهای ایدر توالیعموماً  ،HLA-B27های شود. تنوع ژنتیکی در نواحی کدکننده زیرگروه

، همچنینشوند. میها در پروتیئن، منجر به تفاوت ایجاد شده است معنی(بیهای نامشخص )بدمعنی و در جهشراتی که تغییاز 
7SNPباشند. همچنین نقش دیمریزاسیون  ممکن است در این امر دخیل بوده و حائز اهمیتدارند، را که توانایی تغییر بیان ژن هم  ها

 از دست دادن ساختار فضایی صحیح است. این همودیمرها علت نیز مطرح شده ASدر بیماری زایی  HLA-B27زنجیره سنگین 

HLA-B27  درER )دارای ساختار فضایی صحیح خود نمی باشند،  که ها، و اجتماع این پروتیئنرخ می دهند )شبکه آندوپالسمی

 د.نموثر باش ASعالئم که ممکن است در تشدید  ،شودسلولی میو پاسخ التهابی بین  8ER منجر به استرس

از  %70مسئول  باهم   ERAP1و HLA-B27 مطرح است. HLA-B27پس از  ASبه عنوان دومین ژن قوی مرتبط با   ERAP1ژن 

با  پپتیدهاییها به پلیو تبدیل آن ERپیرایش پپتیدها در    ERAP1باشند. نقش می ASخطرات ژنتیکی تشدید کننده ابتال به 

 باشند.می موثر (HLA-B27) شامل  I کالس  MHCهای برای اتصال توسط مولکول بوده و ( mer 8-10 طول مناسب )معموال
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