استراتژیهای درمانی برای تعدیل

میکروبیوم دستگاه گوارش در بیماری
مولتیپل اسکلروزیس
دکتر فهیمه صفایینژاد
فارماکولوژیست

مولتیپــل اســکلروزیس ( )MSیــک بیمــاری
خودایمنــی مزمــن التهابــی سیســتم عصبــی مرکزی
اســت .ایــن بیمــاری منجــر بــه تشــکیل ضایعــات
التهابــی در  CNSمیشــود کــه در آن غالفهــای
میلیــن شکســته شــده و آکســونهای دمیلینــه
شــده آســیب میبیننــد .ایــن امــر منجــر بــه
عالیــم عصبــی ماننــد اختــال در عملکــرد حرکتی،
حساســیت ،تعــادل ،بینایــی و همچنیــن خســتگی،
افســردگی و تغییــرات شــناختی میشــود .ایــن
بیمــاری علــل پیچیــدهای دارد کــه عوامــل ژنتیکی و
محیطــی در آن نقــش بــه ســزایی دارنــد ( .)1عوامــل
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محیطــی ماننــد عفونــت ویــروس  ،EBVکمبــود
ویتامیــن ( Dافزایــش شــیوع بــا فاصلــه از اســتوا)،
ســیگار کشــیدن ،چاقــی ،اســترس و ســایر عوامــل
ناشــناخته دخیــل در بیمــاری هســتند .یکــی از ایــن
عوامــل ناشــناخته میتوانــد میکروبیــوم دســتگاه
گــوارش باشــد .سیســتم عصبــی روده مدتهــا
اســت کــه بهعنــوان مغــز دوم شــناخته میشــود.
اخیــراً ،محــور روده -مغــز را بهعنــوان یــک سیســتم
ارتباطــی دو جهتــه از  CNSبــه روده و بالعکــس
میشناســند .ایــن ارتبــاط توســط اتصــاالت عصبــی،
ســیگنالهای عصبــی غــدد درونریز ،ســیگنالهای

هومــورال عمومــی و ســیگنالهای ایمنــی انجــام
میشــود ( .)2میکروارگانیســمهای موجــود در
دســتگاه گــوارش انســان ( )GITدر شــرایط پایــدار
همزیســت بــوده و بــه هموســتاز انســان کمــک
میکننــد .همچنیــن میکروبیــوم نقــش اساســی
در عملکــرد پاســخهای ایمنــی ذاتــی و اکتســابی
میزبــان دارنــد .فعــل و انفعــاالت پیچیــده در محــور
روده -مغــز ممکــن اســت بــه پاتوفیزیولــوژی
اختــاالت عصبی ،اختــاالت خودایمنــی و مولتیپل
اســکلروزیس مرتبــط باشــند (.)1
اکنــون بــه خوبــی دریافتهانــد کــه تغییــرات
پاتولوژیــک در میکروبیــوم رودهای میتوانــد بــر
التهــاب در  CNSتأثیــر بگذارنــد .در بیمــاران مبتــا 
بــه  ،MSمشــخص شــده کــه ترکیــب میکروبیــوم
آنهــا نســبت ًا متفــاوت از ترکیــب افــراد ســالم
اســت .مهمتــر از همــه ،تنــوع میکروبیــوم نیــز
کاهــش پیــدا کــرده اســت .تاکنــون مــدل تجربــی
آنســفالومیلیت اتوایمیــون ( )EAEبــرای نشــان
دادن دخالــت میکروبیــوم در توســعه بیمــاری MS
اســتفاده شــده اســت ( .)3در اوایــل ســال ،1996
یــک مطالع ـ ه پیشنیــاز در مــورد تعامــات فعــال
بیــن میکروبیــوم روده و  ،CNSیعنــی افزایــش
نفوذپذیــری روده ،منتشــر شــد ( .)4ایــن وضعیــت
بــه ماکرومولکولهــا ،ســموم ،فلــور طبیعــی و
باکتریهــای بیمــاریزا اجــازه میدهــد تــا از
طریــق اپیتلیــوم روده وارد جریــان خــون شــوند
کــه میتــوان آن را نوعــی نشــانگر زیســتی
اختــاالت ناشــی از سیســتم ایمنــی موضعــی و
سیســتمیک در نظــر گرفــت .در ســال  ،2014ایــن
افزایــش نفوذپذیــری روده حتــی قبــل از شــروع

عالیــم در  EAEنشــان داده شــد ( .)5تخریــب ســد
رودهای (میکروبیــوم ،الیــه موســین ،ترشــحات
گوارشــی ،انتروســیتها ،ســلولهای ایمنــی،
ســد عروقــی روده و ســد کبــدی) در مطالعــات
انســانی ســندروم متابولیــک ،چاقــی ،بیمــاری
التهابــی روده ،دیابــت ،لوپــوس اریتماتــوز
سیســتمیک و  MSمشــاهده شــده اســت (.)1
در نهایــت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه دو
پیامــد احتمالــی میتوانــد بــه اختــال عملکــرد
محــور روده -مغــز در  MSو  EAEاشــاره کنــد:
 .1یــک محیــط رودهای پیشالتهابــی و روده
«نشــتی» ناشــی از کاهــش تنــوع و عملکــرد
میکروبیــوم روده (دیــس بیــوز) میتوانــد منجــر بــه
تغییــر ارتبــاط بــا  CNSشــود .در نتیجــه ،فیبرهــای
آوران کولینرژیــک بــه التهــاب  CNSو پاتوژنــز
بیمــاری کمــک میکننــد.
 .2التهــاب عصبــی موثــر بــر انتقــال
کولینرژیــک وابــران میتوانــد منجــر بــه التهــاب
روده بــا پیشــرفت بیمــاری شــود (.)6
استراتژیهای درمانی
بــه دلیــل اینکــه شــواهد کافــی بــرای
نقــش تغییــرات میکروبیــوم در پاتوفیزیولــوژی
بیماریهــای خودایمنــی از جملــه  MSوجــود دارند،
میتــوان از آنهــا بهعنــوان یــک هــدف درمانــی
بالقــوه یــاد کــرد .خــواص تعدیــل کننــده ایمنــی
هــر دوی آنتیبیوتیکهــا و پروبیوتیکهــا و
اثــرات مفیــد احتمالــی آنهــا بــر بیماریهــای
خودایمنــی هــم در مــدل حیوانــی  EAEو هــم در
 MSمــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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آنتیبیوتیکها
مشــاهده شــده کــه ترکیبــی از آنتیبیوتیکهای
وســیع الطیــف ،پیشــرفت  EAEرا مختــل و مرحلــه
پیشــرونده آن را تغییــر میدهــد ( .)7در یــک کارآزمایی
بالینــی انســانی ،درمان با مینوســیکلین ســبب کاهش
تغییــر در حجــم ضایعــات و عــدم وجــود ضایعــات
تقویتکننــده جدیــد در شــش مــاه از درمــان شــد .بــا
ایــن حــال ،ایــن اثــر بیــش از  24مــاه ادامــه نداشــت.
پروبیوتیکها
برخــی از مطالعــات اثــر مثبــت پروبیوتیکهــا را
گــزارش میکننــد .پروبیوتیکهــا ممکــن اســت در
تنظیــم هموســتاز میکروبــی روده ،حفظ عملکرد ســد
معــده و روده ،تداخــل بــا توانایــی پاتوژنهــا بــرای
کلونیــزه شــدن و حتــی تعدیــل پاس ـخهای ایمنــی
موضعــی و سیســتمیک نقــش داشــته باشــند .تجویز
پروبیوتیکهــا بــا کاهــش قابــل توجهــی در خطــر
مرگومیــر همــراه اســت .عــاوه برایــن ،اثــرات
امیدوارکننــده پروبیوتیکهــا در پیشــگیری و مدیریت
 EAEگــزارش شــده اســت (کاهــش بــروز ،تاخیــر در
شــروع عالیــم و عالیــم خفیفتــر) .بیشــترین نتایج
امیدوارکننــده هنــگام اســتفاده از باکتــری انتروکــوک
بــه دســت آمــد ( .)8نتایــج یــک آزمایــش در بیماران
مبتــا بــه  MSعودکننــده و بهبــود یابنــده ،نشــان
داد کــه بهبــودی در ناتوانــی ،افســردگی و ســامت
عمومــی در بیمارانــی کــه از پروبیوتیکهــا اســتفاده
میکردنــد ،دیــده شــده اســت .مطالعــه دیگــر بیانگر
تأثیــر پروبیوتیکهــا بــر ترکیــب میکروبیــوم و تغییر
بــه ســمت ســیتوکینهای ضدالتهابــی در خــون در
طــول هفتههــای درمــان بــا پروبیوتیکهــا بــود (.)9
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انگلها
بیــن توزیــع جغرافیایــی بیماریهــای خودایمنی
و عفونتهــای کرمــی همبســتگی منفــی وجــود
دارد .مطابــق بــا فرضیــه اصلــی بهداشــتی کــه در
ســال  1989ارایــه شــد ،کرمهــا ممکــن اســت
تنظیمکنندههــای محیطــی مهمــی بــرای القــای
تحمــل در برابــر خودایمنــی باشــند .کرمهــا
التهــاب را بــه نفــع خــود تنظیــم میکننــد ،از جملــه
پاســخهای قــوی بــا ســوگیری  Th2و همچنیــن
القــای بســیاری از ســلولهای تنظیمکننــده ماننــد
ماکروفاژهــا ،ســلولهای ســرکوبکننده مشــتق از
میلوییــد ،ســلولهای تنظیمکننــده  )Tregs( Tو
تنظیمکننــده ( .)10( B (Bregsایــن فرضیــه وجــود
دارد کــه کرمهــا ممکــن اســت توانایــی بالقــوهای
بــرای کاهــش بیماریهــای التهابــی داشــته باشــند،
کــه در مــدل  EAEبــا اســتفاده از چنــد نــوع
عفونــت کرمــی مــورد مطالعــه قــرار گرفته و نشــان
داده شــد کــه همــه ایــن عفونتهــا  EAEرا در
ارتبــاط بــا پاســخ  Th2کــه در  IFN-γ ،TNF-αو
 IL-17پاییــن اســت ،تعدیــل میکننــد.
در بیمــاران  ،MSمشــاهده شــده کــه کاهــش
خودایمنــی ثانویــه بــه عفونتهــای انگلــی رخ
میدهــد (عودهــای کمتــر و خفیفتــر) کــه بــا
القــای ســلولهای  Tتنظیمــی کــه ســیتوکینهای
ســرکوبکننده ماننــد  IL-10و  TGF-βترشــح
میکننــد ،توضیــح داده شــده اســت ( .)11بــا
ایــن حــال ،اســتفاده از انگلهــای زنــده بهینــه
نیســت ،زیــرا پیشبینــی میشــود انطبــاق
بیمــاران بهطــور کلــی ضعیــف باشــد و ایــن امــر
عمدتــا بــه دلیــل نگرشهــای منفــی مرتبــط

دکتر فهیمه صفایینژاد

بــا مفهــوم آلــوده شــدن بــه پاتوژنهــای زنــده
اســت .همچنیــن ممکــن اســت عــوارض جانبــی
غیرمنتظــرهای نیــز رخ دهــد .یــک جایگزیــن
مطمئنتــر بــرای عفونــت زنــده ،شناســایی و
اســتفاده از مولکولهــای تعدیلکننــده ایمنــی
خــاص تولیــد شــده توســط انگلهــای کرمــی
اســت ( .)12بــه عــاوه ،ایــن امــکان را بــه مــا
میدهــد تــا مکانیســم عمــل را بهتــر درک کنیــم.
پیوند میکروبیوم مدفوع()FMT1

گزارشهــای مــوردی از اثــرات معجزهآســای
 FMTدر بیمــاران  MSرا میتــوان یافــت .بــه نظــر
میرســد پیونــد میکروبیــوم مدفوعــی بــه دلیــل
توانایــی آن در بازگردانــدن تنــوع میکروبیــوم
روده ،میتوانــد یــک درمــان موثــر باشــد .یــک

مطالعــه نشــان داد کــه پــس از درمــان FMT

بــرای یبوســت ،ســه بیمــار مبتــا بــه  MSکــه
روی صندلــی چرخــدار بودنــد ،چنــان بهبــود
چشــمگیری در عالیــم عصبــی خــود داشــتند
کــه توانایــی راه رفتــن بــدون کمــک را دوبــاره
بــه دســت آوردنــد .در مطالعــات حیوانــیFMT ،
منجــر بــه افزایــش میکروبیــوم روده شــد (.)1،13
یــک مطالعــه دقیــق شــامل متاژنومیکــس در
یــک بیمــار مبتــا بــه  MSپــس از  ،FMTبهبــود
ترکیــب میکروبیــوم روده ،بهبــود راه رفتــن و عدم
عــود در طــول یــک ســال پیگیــری را نشــان
داد .بازســازی میکروبیــوم روده بهعنــوان یــک
رویکــرد نوآورانــه بــرای درمــان  MSپیشــنهاد
شــده ،امــا نیــاز بــه مطالعــات و آزمایشــات کنتــرل
شــده بیشــتری میباشــد.
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