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 خالصه 

شود(، که منعکس کننده مشارکت  یم دهینام یو چند عامل یچند ژن نی" است )همچندهیچی"اختالل پ گویلیتیو

 اسیدر مق یاست. مطالعات انجمن گسترده ژنوم یطیمح یو محرک ها یکیعامل خطر ژنت نیهمزمان چند

ً یتقر ،ینیمشتق از اروپا و به زبان چ دپوستانیبزرگ، عمدتاً در سف مختلف را کشف  یکینتمکان ژ 50 با

 یمنیخود ا یها یماریب ریبه سا نیاز آنها همچن یکه برخ نقش دارند، گویلیتیکرده اند که در خطر ابتال به و

حساس به  یهامکان نیاز ا یاریکنند. در بس یمرتبط هستند، کمک م گویلیتیبا و کیولوژیدمیکه از نظر اپ

 DNA یها، انواع توالژن نیاز ا یبرخ یاند، و براشده ییمربوطه در حال حاضر شناسا یهاژن گو،یلیتیو

ژن ها  نیاز ا یاند. بخش بزرگاکنون شناخته شده زینقش دارند ن گویلیتیخاص که در خطر ابتال به و

 گرید ینقش دارند و برخ یدر آپوپتوز سلول گرید یکنند، تعداد یرا کد م یمنیا میدر تنظ لیدخ یها نیپروتئ

 نیرابطه متضاد ب کیرسد که  یگروه آخر، به نظر م نیا یها نقش دارند. برا تیمالنوس دعملکر میدر تنظ

 سمیممکن است مکان گویلیتیدهد و یبه مالنوم وجود دارد، که نشان م تیو حساس گویلیتیاستعداد ابتال به و

خاص که  یکیولوژیب یهاسمیاز مکان یاریکه بس یکند. در حال ریمالنوم را درگ یبرا یمنینظارت ا یعیطب

اند، اکنون واضح است هنوز مشخص نشده کنندیعمل م گویلیتیو جادیا یبرا یکیعوامل ژنت نیآن ا قیاز طر

 ستمیو عملکرد س یزیربرنامه نیب دهیچیرابطه پ کیاست که شامل  یمنیخودا یماریب کی گویلیتیکه و

 .یمنیپاسخ ا مینظاست. و اختالل در ت تیمالنوس یمنیهدف خودا یهاجنبه ،یمنیا

 کیژنت یولوژیدمیاپ ،یکیژنت وندیپ ،یژن، مطالعه ارتباط ژنوم ،یمنیخودا گو،یلیتی: ویدیکل یهاواژه

 یکیژنت یولوژیدمیو اپ نهیشیمقدمه، پ

لو کت در سال  کالسیبار توسط کلود ن نیاول یشود، برا یشناخته م گویلیتیکه اکنون به عنوان و یاختالل

 1950تا سال  گویلیتیدر و یکیجزء ژنت کیخاص از  یبررس نیحال، اول نی[. با ا1شد ] فیتوص 1765

 شاوندیخو نیبا چند واده[ به طور همزمان مجموعاً هشت خان3] ندلی[ و ت2که استوتگن ] یانجام نشد، زمان

 یبه نظر م گویلیتیرا گزارش کردند. اشتوتگن خاطرنشان کرد که در خانواده مبتال به و گویلیتیمبتال به و

مغلوب،  دیروئیآشکار ت یماریبا ب یازدواج با خانواده ا دهد، پس از یرا نشان م یرسد که ارث غالب

( در نظر یچند عامل ،ی)چند عامل دهیچیوراثت پ انکه اکنون به عنو یزیزودهنگام از چ اریبس یشناخت

را گزارش کردند که  یکسانی یدوقلو یها[ متعاقباً جفت6[ و ووگل ]5] منسی[، ز4شود. مور ] یگرفته م

 ینیموارد بال ی. سرکنندیاشاره م یکیعوامل ژنت یبرا یااند و به نقش عمدهقرار گرفته گویلیتیو ریتحت تأث

 تی[، که اهم10-7درصد گزارش کردند ] 38تا  11را در بستگان پروباند  گویلیتیو یفراوان ه،یاول

 کند. یبرجسته م گویلیتیو یدر موارد معمول یرا حت یکیژنت یفاکتورها

 

[ و داس 11انجام شد. حافظ ] رترید یلیخ گویلیتیو یرسم یکیژنت کیولوژیدمیوجود، مطالعات اپ نیا با

[ تا 12% ]46را  گویلیتیو یریکردند و وراثت پذ شنهادیرا پ یو چندعامل یروش توارث چند ژن کی[ 12]

 یری[، با وراثت پذ18-13] یچند ژن یمدل چند عامل کیاز  زین یبعد قاتیزدند. تحق نی[ تخم11] 72%

ً یتقر [ 17مشتق از اروپا ] دپوستانیدر سف گویلیتیمطالعه دوقلو در مورد و کیکرد.  یبانی[ پشت18٪ ]50 با
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و  یکیژنت ریعوامل غ تیدرصد بود، که بر اهم 23 یتک تخم یدر دوقلوها گویلیتینشان داد که تطابق و

 کیولوژیدمیاپ یزهایمطالعه، آنال نی. در همندک یم دیتأک گویلیتیدر پاتوژنز و یکیعوامل ژنت نیهمچن

در  گویلیتیو یکل یمشتق شده، فراوان ییاروپا دپوستانی[ نشان داد که در سف17بزرگ ] اسیدر مق یکیژنت

٪. در خواهر و برادر، 6.1و  probands نی٪ در والد7.8٪ بود، با خطر 7بستگان درجه اول پروباندها 

است که در  نیاست. نکته مهم ا گویلیتیبه سن شروع و یو وابستگ یعامل ندو چ یمطابق با وراثت چند عامل

زنانه را که  یجنس یریدر مردان و زنان برابر بود و سوگ گویلیتیو یفراوان گو،یلیتیبستگان مبتال به و انیم

 یور قیمطالعه دق کی ن،یبرد. عالوه بر ا نیاز ب شد،یم افتی گویلیتیو ینیموارد بال یسر شتریدر ب

 شتریب یری[ نشان داد که سن شروع زودتر و درگ19] گویلیتیمبتال به و شاوندیخو نیبا چند ییهاخانواده

نشان  ،یمنیخودا یهایماریب ریسا شتریب یفراوان نی[، و همچن17سطح پوست نسبت به موارد تک قلو ]

از موارد تک قلو در خطر ابتال  شتریاحتماالً ب« چندگانه یهاخانواده» یهاژن یموارد نیکه در چن دهدیم

 نقش دارند. گویلیتیبه و

 یمنیخودا یها یماریب ریارتباط با سا

ً یعم گویلیتیو یکیژنت اساس از نظر  گویلیتیکه و یمنیخودا یها یماریب ریسا یکیبا اساس ژنت قا

در  گویلیتیو یمنیمنشا خودا یسرنخ برا نیاست. در واقع، اول دهیبا آنها مرتبط است در هم تن کیولوژیدمیاپ

 کیوپاتیدیا یینارسا بهمبتال  ماریب کی[ بود که شامل 20] 1855در سال  سونیآد یماریب هیگزارش اول

بود  یمنیخودا یهایماریاتفاق همزمان از ب کیبود، که  وزیشیپرن یو کم خون یعموم یگویلیتیآدرنال، و

مختلف،  یمنیخودا یهایماریمتعاقباً، وقوع همزمان ب کیولوژیمشترک باشد. عوامل ات کردیم شنهادیکه پ

 یدیکل یهابی[ گزارش شد و ترک21] تیاشم ژهیوبه ن،یاز محقق یاریتوسط بس گو،یلیتیاز جمله و

که  گویلیتیموارد و یشد. با شروع سر نی[ تدو22] زاردیهمزمان بعداً توسط نوفلد و بل یمنیخودا یهایماریب

 یماریب ریبا سا گویلیتیو عیاز آن زمان وقوع همزمان شا یمتعدد نی[ گزارش شد، محقق23] ویتوسط است

(، کم وزیگر یماریو هم ب موتویهاش یماری)هم ب دیروئیت یمنیخودا یماریب ژهیبه و گر،ید یمنیخودا یها

 د،یروماتوئ تی[، آرتر17] کیستمیس تماتوزیرا ثبت کرده اند. لوپوس ار سونیآد یماریخطرناک، ب یخون

 یهایماریب نیبرخوردار است، هم یاژهیو تی[. از اهم19] سیازیپسور دیبزرگساالن، و شا 1نوع  ابتید

که  گویلیتیبه و انیدر بستگان درجه اول مبتال یفراوان شیبا افزا نیهمچن گویلیتیمرتبط با و یمنیخودا

 یحداقل در برخ یمنیخودا یهایماریب نیا دهدیکه نشان م دهد،یرخ م ستند،ین گویلیتیخودشان مبتال به و

 [.19مشترک هستند ] گویلیتیخود با و یکیژنت یهانهیاز زم

 هیاول یکیمطالعات نشانگر ژنت

، با سنجش 1960در اواسط دهه  گویلیتیمرتبط با و یکیژنت ینشانگرها ییشناسا یها براتالش نیاول

 یترشح تی[، وضع30-24] یگروه خون یهاژنیآنت ریو سا ABOمانند  یخون چندشکل یهانیپروتئ

 جی[، بدون نتا32] نیو هاپتوگلوب نیپسیتر یآنت-1 یها پیسرم آغاز شد. فنوت ی[ و بعداً آلفا26،27،31]

را گزارش کردند که با  HLAبا انواع  گویلیتیو یمطالعات ارتباط یدهه بعد، محققان متعدد کیمثبت. 

 لیبه دل HLAو  گویلیتیو هیمرتبط است. مطالعات ارتباط اول زین گرید یمنیخودا یها یماریاز ب یاریبس

 یاریچندگانه بس یهاشیآزما یبرا یفو اصالح ناکا ،یناکاف یمختلف، قدرت آمار یقوم یهاگروه شیآزما

 یوجود، فول نی[. با ا37-33به دست آورد ] یجعل یادیمتناقض و تا حد ز یهاافتهی، HLAاز انواع مختلف 

کردند، که توسط  ییشناسا یبه درست گویلیتیرا با و II HLA-DR4کالس  پی[ ارتباط سروت38و همکاران ]

 HLA-DR4. نکته مهم، دیبه اثبات رس گویلیتیو یشده برا ناختهش یکیارتباط ژنت نیاول ،یمطالعات بعد

 مرتبط است. گرید یمنیخود ا یماریب نیبه شدت با چند نیهمچن

 



به  یهاافتهیمتعاقباً منتشر شد، دوباره با  گویلیتیدر مورد و یاضاف HLAاز مطالعات مرتبط  یادیز تعداد

 یهاپیسروت یمطالعه قبل ازدهیاز  قیدق زیمتاآنال کی[ 39و همکاران ] ویوجود، ل نیمتناقض. با ا یطور کل

HLA  کالسI با  گویلیتیو یانجام دادند و ارتباط قوHLA-A2 شانس  بتبا نس(OR) 2.07  یاافتهی افتند،یرا 

 IIو کالس  Iژن کالس  یبا نواح گویلیتیخاص و یوندهای. مطالعات. پدیبه اثبات رس یبعد قاتیکه توسط تحق

 یو ارتباط ژنوم قیدق یمولکول یکیمتعاقباً توسط مطالعات ژنت (MHC) یبافت یسازگار یمجتمع اصل

(GWAS) مورد  ریکرد. در ز ییرا شناسا یظاهراً عل   یکیکه تنوع ژنت یتا حد یتکرار و اصالح شد، حت

 بحث قرار خواهد گرفت.

 MHC ریغ یدایمطالعات مرتبط با ژن کاند

ارتباط با  یرا برا دیکاند یهارا آغاز کرد که ژن ی، عصر1970در اواخر دهه  DNA یفناور توسعه

اند نگر متعدد نشان داده. متأسفانه، مطالعات گذشتهکردندیم شیآزما گو،یلیتیاز جمله و ها،یماریاز ب یاریبس

 دهند،یکاذب را نشان م مثبتمنتشر شده،  یشاهد-مورد یکیدرصد از مطالعات مرتبط ژنت 95از  شیکه ب

 یپنهان، اصالح ناکاف تیجمع یبندطبقه ،یپیژنوت یخطاها ،یو نوسانات آمار یحجم نمونه ناکاف لیبه دل

 یبرا گرینوع مطالعه د نیا جه،ی[. در نت40،41مثبت ] جینتا یریچندگانه و انتشار. سوگ یهاشیآزما یبرا

که بر اساس  یژن 70اساس، از حدود  نیشود. بر ا ینم گرفتهمناسب در نظر  یکیارتباط ژنت هی"کشف" اول

مرور تنها آن دو ارتباط ژن  نیآنها مطرح شده است، ا یبرا گویلیتیارتباط با و یادعا یمطالعات نیچن

 یب GWASاز جمله توسط  یمستقل گسترده ا هیدییدهد که تا یرا مورد بحث قرار م MHC ریغ یدایکاند

 کرده اند. افتیطرف در

 

 کیگزارش کرد که را  CTLA4با  گویلیتیو MHC ریغ دیارتباط ژن کاند نی[ اول42و همکاران ] کمپ

 نینقش دارد و با چند T یسلول ها یفعال ساز میکند که در تنظ یم یرا رمزگذار Tمشترک سلول  رندهیگ

. . در واقع، ارتباط دمرتبط هستن گویلیتیبا و کیولوژیدمیمرتبط است که از نظر اپ گرید یمنیخود ا یماریب

CTLA4 که  یاافتهیبود،  تری[ قو43همزمان داشتند ] یمنیخودا یهایماریب ریکه سا گویلیتیو مارانیدر ب

مطالعات  انیدر م گویلیتیبا و CTLA4[. ارتباط 44تکرار شد ] یگرید زیمتعاقباً توسط مطالعه و متاآنال

نشان داده  GWASمشتق از اروپا توسط  دپوستانیسف ربوده است، اما حداقل د ریمختلف متغ یها تیجمع

 شده است.

 

بود که  PTPN22گزارش شده است، با  زین Kemp [45]که توسط  MHC ریغ دیارتباط مهم ژن کاند نیدوم

 یها یماریاز ب یاریبا بس یکیاز نظر ژنت بیترت نیکند، که به هم یفسفاتاز را کد م نیروزیت LYP نیپروتئ

مشتق  دپوستانیسف یبر رو گریاز مطالعات د یاریارتباط در بس نیمختلف مرتبط است. مجدداً، ا یمنیخودا

 HLAهمراه با  ن،ینه. بنابرا گرید یهاتیتکرار شد، اما در اکثر جمع GWAS[ و توسط 46،47از اروپا ]

 ریبا سا گویلیتیو کیولوژیدمیساز ارتباط اپ نهیهستند که زم یاحتماالً دو ژن PTPN22و  II ،CTLA4کالس 

 مشتق از اروپا. دپوستانیهستند، حداقل در سف یمنیخودا یها یماریب

 یمطالعات ژنوم

و  هیمطالعه دارند. در مقابل، تجز یبا انتخاب ژن ها برا یذات ینیشیپ یریسوگ کی دیکاند یژن یزهایآنال

 ینقش یکیفرض که عوامل ژنت نیدر اصل فراتر از ا یو چند عامل یچند ژن یهایماریب یژنوم یهالیتحل

 شاتیوجود دارد. آزما یمدر سطح ژنو یکیژنت لیو تحل هیتجز یبرا کردیاست. سه رو طرفانهیدارند، ب

با بستگان  ییهادر خانواده یماریبا ب یچندشکل یمشترک نشانگرها یجداساز یبرا یژنوم وندیپ زیآنال



 وندیپ یکیژنت کیهستند، تفک رمعمولیغ ییخانواده ها نی. چنییهاخانواده نیچن انیمتعدد و در م دهیدبیآس

دارد که ممکن است درست نباشد. مطالعات  ازیفرض مهم ن نیبه چند یکیژنت لیو تحل هیکم است، و تجز

 یدارد، اما به طور منطق ازیمورد و کنترل ن یادیبه تعداد ز ،«یفعل یاستاندارد طال» ،یارتباط ژنوم

ارائه  قیدق ینقشه بردارتواند  یکند، م ییرا شناسا یپیژنوت یاز خطاها یاریتواند بس یقدرتمند است، م

تواند به طور  یکند، و م حیرا تصح تیجمع یدهد و طبقه بند صیرا تشخ تیجمع تتواند نقاط پر یدهد، م

 تیاهم» قیدق اریبه تکرار مستقل و مع« کشف»اعالم  یچندگانه، و برا شیدهد. آزما حیمناسب توض

 یهاگنالیاغلب س GWASو  وندیپ ست،یکه مشخص ن یلیدارد. به دال ازین (P <5 × 10-8) «یژنوم

توان به  یاگزوم را م ایدر سراسر ژنوم  DNA یابی ی. مطالعات توالدهندینم صیرا تشخ یکسانی یکیژنت

اعمال نشده  گویلیتیو یگران تر هستند و هنوز برا اریکرد، اما بس یکربندیپ GWAS ای وندیطور مشابه با پ

 اند.

 یکیژنت وندیمطالعات پ

مناطق نامزد خاص ژنوم تمرکز  ریو سا MHCنبود و بر  یدر سطح ژنوم گویلیتیو هیاول وندیپ مطالعات

بود.  میرمستقیغ گویلیتیو یژنوم وندیمطالعه پ نیمورد بحث قرار نخواهد گرفت. اول نجایداشت و در ا

Nath [ 48و همکارانش نقشه ]17مکان را در کروموزوم  کیp13  به نامSLEV1 از  یمجموعه ا ریدر ز

[ 49و همکارانش ] تزیکردند. اسپر میداشتند، ترس زین گویلیتیمبتال به و شاوندانیلوپوس که خو یخانواده ها

 یهایماریکه در آن ب گویلیتیو یهاخانواده یژنوم وندیپ لیو تحل هیرا با تجز SLEV1 وندیپ گنالیمتعاقباً س

و ژن مربوطه را به  قیدق یبردارنقشه تیو آن گروه در نها دکردن دییرخ داده بود، تأ زیمختلف ن یمنیخودا

 یکننده التهاب میتنظ نیپروتئ کی. کندیکردند که کد م ییشناسا NLRP1 [50]عنوان 

 

منحصر به فرد بزرگ مشتق شده از اروپا با  دیسف شاوندیخو کی[ در 51،52و همکارانش ] تزیاسپر

در  (AIS1« )1 یمنیخود ا تیحساس»که  یگاهیجا میترس یبرا یژنوم وندیغالب اتوزومال، از پ یگویلیتیو

 FOXD3عنوان  به. آن گروه متعاقباً ژن مربوطه را 2استفاده کردند.  دند،ینام 1p31.3-p32کروموزوم 

خانواده  نیکند. مشخص شد که ا یمالنوبالست را کد م زیتما یدیکننده کل میتنظ کیکردند که  ییشناسا [53]

 طیرا در شرا یسیکند که رونو یجدا م FOXD3را در پروموتر  یخصوص ینوع توال کی وگیلیتیو

و  Schunter را،یدهد. اخ کاهشمالنوبالست را  زیرود تما یکند، که انتظار م یم میتنظ یشگاهیآزما

 یسیرونو تیکردند که فعال ییرا شناسا گویلیتیمرتبط با و گرید FOXD3نوع پروموتر  کی[ 54همکاران ]

 یهارا در خانواده گویلیتیو یاضاف یوندیپ گنالیدو س نیو همکارانش همچن تزی. اسپردهدیم شیافزا زیرا ن

 8در کروموزوم  AIS3و  7در کروموزوم  AIS2 کردند، میمشتق شده از اروپا ترس دیسف گویلیتیو

 نشده اند. ییهنوز شناسا AIS3و  AIS2خاص مربوط به  ی[. ژن ها49،52،55]

را در  AIS4 گاه،یهان، ژانگ و همکارانش سه جا ینیچ یگویلیتیو یهاخانواده یمواز وندیمطالعات پدر 

 نی[. ا57کردند ] ییشناسا 22q12و  6p21-p22و دو مکان بدون نام را در  4q12-q21 [56]کروموزوم 

به  KITکمتر از  اریساحتمال ب نیباشد، اگرچه ا PDGFRA [58]ممکن است  AIS4کردند که  شنهادیپ نیمحقق

[ 59مطابقت داشته باشد. و رن و همکاران ] MHCممکن است با  6رسد. مکان کروموزوم  ینظر م

 مطابقت داشته باشد. XBP1ممکن است با  22که مکان کروموزوم  افتندیدر

 

 



 یارتباط ژنوم مطالعات

 ییباال اریبس وعیبود که در آن ش یمنحصر به فرد در رومان تیجمع کیمربوط به  گویلیتیو GWAS نیاول

در  SMOC2را در  SNPمطالعه ارتباط با  نی[. ا60وجود دارد ] یمنیخودا یها یماریب ریو سا گویلیتیاز و

و  1نوع  ابتید یبرا یارتباط گنالیارتباط و س کی، IDDM8 کی، در مجاورت نزد6q27کروموزوم 

 [.61کرد ] ییشناسا دیروماتوئ تیآرتر

 

مشتق از اروپا  دپوستانیو سف کایمتحده آمر االتیدر ا گویلیتیو یدر پ یپ GWASسه  نیهمچن تزیاسپر گروه

ها ارتباط  لیو تحل هیتجز نینشان داده شده است، ا 1[. همانطور که در جدول 65-62را انجام داده است ]

 یریدرصد از وراثت پذ 22.5 موعکرده اند که در مج ییمجزا شناسا گاهیجا 48را با  گویلیتیشده و دییتا

 لیرا تشک یشنهادیپ تیبا اهم گرید گاهیجا نیچند نیمشتق شده از اروپا، و همچن دپوستانیرا در سف گویلیتیو

که  کنندیرا کد م یمنیا کنندهمیتنظ یهانیپروتئ گویلیتیشده و دییتا یهاگاهیاز جا یمی[. حدود ن65دهند ] یم

و  کنند،یم یآپوپتوز را رمزگذار یهاکنندهمیتنظ گر،ید یاست، تعداد گویلیتیو یمنیخودا تیمطابق با ماه

گروه آخر،  نی. از اکنندیرا کد م تیعملکرد مالنوس یهاکنندهمیتنظ ای تیمالنوس یحداقل شش مورد، اجزا

 سمعکو یکیرابطه ژنت یاند، و همگبوده لیو خطر مالنوم دخ یعیطب یارنگدانه راتییدر تغ یهمگ

ممکن  گویلیتیو دهدی[، که نشان م62،63،65] دهندیو خطر مالنوما نشان م گویلیتیخطر و نیب یتوجهقابل

 نیاز ا یاری[. بس66،67مالنوم ] یبرا یمنینظارت ا یعیطب سمیباشد. مکان میاز اختالل در تنظ یاست ناش

ً یمستق گویلیتیشده و دییتا یهاشده توسط ژن یکدگذار یهانیپروتئ که  یعملکرد یکیولوژیب یرهایدر مس ما

 تیدر حساس ریدرگ یرهایاکثر مس دهدی(، که نشان م1هستند، تعامل دارند )شکل  گویلیتیپاتوژنز و دیکل

 ممکن است قبالً کشف شده باشند. گویلیتیو

 



 

 1شکل 

 یهاتیبا انتخاب مثبت لنفوس T تیمجموعه لنفوس کی ه،یدر طول رشد اول گویلیتیپاتوژنز و یچارچوب کل

T یهاتی. لنفوسشودیانتخاب م موسیدر قشر ت یمنیا تیقابل ینابالغ دارا T که  یمنیا تیقابل یدارا

قرار  یتحت انتخاب منف دهند،یم صیرا تشخ یمدوالر الیتلیاپ یهاتوسط سلول شدهانیب« خود» یهاژنیآنت

« خود» ژنیکه با آنت یمنیا تیقابل ینابالغ دارا T یهاتیلنفوس. رندیگیو تحت آپوپتوز قرار م رندیگیم

 ایاز  یاری. در پوست، بسشوندیخارج م یطیبه گردش خون مح موسیسپس از ت شوند،یمواجه نم هیهمسا

 یتروما آغاز م ایگرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش  راراغلب ق ،یپوست بیبا آس گویلیتیموارد و شتریب

و  کنندیآپوپتوز م دهیدبیآس یهاتی. مالنوسندیگو یم "Koebnerizationکه به آن " یندیشود، فرآ

که  کنند،یعمل م (DAMPs) «بیمرتبط با آس یمولکول یالگوها»عنوان که به کنندیرا آزاد م ییهامولکول

را  یمالنوزوم یها نیپروتئ کیتیدندر ی. سلول هاکنندیم کیرا تحر یمحل کیتیدندر یهاسلول یسازفعال

کنند  یعمل م یدیپپت یژن ها یکه به عنوان آنت یبلعند و قطعات یشوند، م یم هیکه در پروتئازوم تجز

نابالغ که  T یهاتیشوند. لنفوس یارائه م کیتیسطح سلول دندر یبر رو IIکالس  HLA یتوسط مولکول ها

 یهامولکول انیب یو برا شوندیمتصل م« خود» یهاژنیآنت نیبه ا کنند،یم انیرا ب Tسلول  یهارندهیگ



با  +CD8 کیتوتوکسیس T یهاتیبه لنفوس زیو تما یسلول ریکه منجر به تکث شوندیفعال م کنندهکیتحر

را که « خود» ژنیآنت اصل،فعال ح کیتوتوکسیس T یهاتی. لنفوسشودیم CD4+ T یکمک یهاکمک سلول

کرده و به آن متصل  ییشناسا شود،یارائه م تیسطح مالنوس یبر رو Iکالس  HLA یهاتوسط مولکول

. سپس کندیهدف کمک م تیمالنوس یرو FASو  Tسلول  یرو FAS گاندیکه با برهمکنش ل کنند،یم

 یهدف م تیآپوپتوز مالنوس یالقا باعثکند که  یم جادیرا ا نیو پرفور B میگرانز کیتوتوکسیس T تیلنفوس

ً یشود. تقر  یکیچند ژن مرتبط با استعداد ژنت ای کیهستند که توسط  ییها نیشامل پروتئ ندهایفرآ نیهمه ا با

 شوند. یم یکدگذار گویلیتیبه و

 

Table 1 

Vitiligo susceptibility genes identified by GWAS 

Chr. Locus Protein Function 

1 RERE 
Arginine-Glutamic acid 

dipeptide repeats 
regulator of apoptosis 

1 PTPN22 

protein tyrosine 

phosphatase, non-

receptor type 

alters responsiveness of T cell 

receptors 

1 FASLG FAS ligand regulator of immune apoptosis 

1 PTPRC 

protein tyrosine 

phosphatase, receptor 

type C 

regulator of T- and B-cell 

antigen receptor signaling 

2 PPP4R3B 
protein phosphatase 4 

regulatory subunit 3B 
Unknown 

2 BCL2L11? BCL2 like 11 
regulator of apoptosis in 

thymocyte negative selection 

2 IFIH1 
interferon induced with 

helicase C domain 1 
innate immune receptor 

2 CTLA4 
cytotoxic T-lymphocyte-

associated protein 4 

T lymphocyte checkpoint 

regulator 

2 FARP2-STK25 ? ? 

3 UBE2E2 
ubiquitin-conjugating 

enzyme E2 E2 

Protein ubiquitination 

pathway; damage response 

3 FOXP1 forkhead box protein P1 
transcriptional regulator of B-

cell development 

3 CD80 
T-lymphocyte activation 

antigen CD80 
T-cell co-stimulatory signal 

3 LPP lipoma-preferred partner Unknown 

3 FBXO45-NRROS ? ? 



Chr. Locus Protein Function 

4 PPP3CA 

Serine/threonine-protein 

phosphatase 2B catalytic 

subunit alpha isoform 

T lymphocyte calcium-

dependent, calmodulin-

stimulated protein 

phosphatase 

6 IRF4 
interferon regulatory 

factor 4 

transcriptional activator in 

immune cells and melanocytes 

6 SERPINB9 serpin B9 
endogenous inhibitor of 

granzyme B 

6 HLA-A 

HLA class I 

histocompatibility 

antigen, A 

presents peptide antigens to 

the immune system 

6 HLA-DRB1/DQA1 

HLA class II 

histocompatibility 

antigens, DRB1 and 

DQA1 

present peptide antigens to the 

immune system 

6 BACH2 
BTB domain and CNC 

homolog 2 

transcriptional activator, 

regulator of apoptosis 

6 
RNASET2-

FGFR1OP-CCR6 
? ? 

7 CPVL 
probable serine 

carboxypeptidase CPVL 

inflammatory protease; trims 

antigens for presentation 

8 SLA Src-like-adapter 
regulator of T cell antigen 

receptor signaling 

9 NEK6 

NIMA-related 

serine/threonine-protein 

kinase Nek6 

regulator of apoptosis 

10 IL2RA 
interleukin-2 receptor 

subunit alpha 

IL2 receptor; regulates 

regulator T lymphocytes 

10 ARID5B 

AT-rich interactive 

domain-containing 

protein 5B 

transcriptional co-activator 

10 ZMIZ1 
zinc finger MIZ domain-

containing protein 1 

possible PIAS-family 

transcriptional or sumoylation 

regulator 

10 CASP7 caspase-7 apoptosis executor protein 

11 CD44 CD44 antigen 
regulator of FOXP3 

expression 

11 
PPP1R14B-

PLCB3-BAD-
? ? 



Chr. Locus Protein Function 

GPR137-KCNK4- 

TEX40-ESRRA-

TRMT112-PRDX5 

11 TYR Tyrosinase 
melanocyte melanogenic 

enzyme; vitiligo autoantigen 

11 Gene desert ? ? 

12 PMEL 
pre-melanosome protein 

PMEL 

melanocyte melanosomal type 

I transmembrane glycoprotein 

12 IKZF4 zinc finger protein Eos 

transcriptional repressor; 

regulates FOXP3 transcription 

in regulatory T 

lymphocytes 

12 SH2B3 SH2B adapter protein 3 

links T lymphocyte receptor 

activation signal to 

phospholipase C-gamma- 

1, GRB2 and 

phosphatidylinositol 3-kinase 

13 TNFSF11 

tumor necrosis factor 

ligand superfamily 

member 11 

T lymphocyte cytokine that 

binds to TNFRSF11A and 

TNFRSF11B 

14 GZMB granzyme B 
apoptosis executioner protein 

of cytotoxic T lymphocytes 

15 OCA2-HERC2 
oculocutaneous albinism 

2 

melanocyte melanogenic 

protein; vitiligo autoantigen 

16 MC1R melanocortin 1 receptor 
melanocyte melanogenic 

protein; vitiligo autoantigen 

17 
KAT2A-HSPB9-

RAB5C 
? ? 

18 TNFRSF11A 

tumor necrosis factor 

receptor superfamily 

member 

11A 

regulates interactions between 

T lymphocytes and dendritic 

cells 

19 TICAM1 
TIR domain-containing 

adapter molecule 1 

TLR3/TLR4 adapter; mediates 

NF-kappa-B and interferon-

regulatory factor 

(IRF) activation; induces 

apoptosis 

19 
SCAF1-IRF3-

BCL2L12 
? ? 



Chr. Locus Protein Function 

20 RALY- ASIP agouti signaling protein 
regulator of melanocytes via 

MC1R 

20 PTPN1 

tyrosine-protein 

phosphatase non-

receptor type 1 

dephosphorylates JAK2 and 

TYK2 kinases; cellular 

response to interferon? 

21 UBASH3A 

ubiquitin-associated and 

SH3 domain-containing 

protein A 

promotes accumulation of 

activated T cell receptors on 

surface 

22 C1QTNF6 

complement C1q tumor 

necrosis factor-related 

protein 

6 

Unknown 

22 ZC3H7B-TEF ? ? 

X IL1RAPL1 
Interleukin-1 receptor 

accessory protein-like 1 
Unknown 

X 
CCDC22-FOXP3-

GAGE 
? 

FOXP3 regulates development 

and inhibitory function of 

regulatory T- 

lymphocytes 

 

مشتق  دپوستانیشده در سف ییشناسا گویلیتیو یها گاهیجا نیا یعملکرد لیو تحل هیو تجز قیدق ینقشه بردار

از  یمیرسد حدود ن یبه نظر م ده،یچیپ یها یماریب ریمانند سا گویلیتیو یدهد که برا یشده از اروپا نشان م

درصد در داخل  15که تنها حدود  یالگذارند، در ح یم ریکننده ژن تأث میعلت بر مناطق تنظ یها انتیوار

 MHC ینشان داده است که برا تزیشود. گروه اسپر یاشتباه م یها ضیاگزون ها قرار دارند. منجر به تعو

مرتبط با  یعل   یها II (HLA-DRB1/-DQA1) [70،71] ،SNPکالس  MHCو  I (HLA-A) [68،69]کالس 

و  کنندیم میمربوطه را تنظ MHC یهاژن انیکه ب یناصرقرار دارند. ع یسیکننده رونو تیدر تقو گویلیتیو

 کی نیهمچن II MHCکالس  یارتباط گنالی. جالب توجه است که سشوندیعملکرد م شیباعث افزا جهیدر نت

 یالتهاب یمیجزء تنظ کیکه  NLRP1 ی[. برا72است ] گویلیتیسن شروع و یبرا (QTL) یمنبع صفت کم

 یوندیاز انواع بدمعنا را در عدم تعادل پ ییهاپیهاپلوت گو،یلیتیبا و مرتبط یعل   یهاSNP کند،یرا کد م

ً یتقر و در  NLRP1سازنده عملکرد  شیتا منجر به افزا کنندیم یکه با هم همکار دهند،یم لیکامل تشک با

موثر  نیپروتئ کی، B می، کدکننده گرانزGZMB ی[. برا73بتا شوند ] 1-نینترلوکیفعال شدن ا جهینت

مرتبط با  SNP شود،یکشتن اهدافشان استفاده م یبرا کیتوتوکسیس T یهاکه توسط سلول کیآپوپتوت

، TYR ی. برادهدیم رییرا تغ GZMBاست که عملکرد  R55Q [74]نادرست  جینوع را کی گویلیتیو

با  رتبطم یها SNP گو،یلیتیو یمنیخودا یژن اصل یو آنت یدیکل کیمالنوژن میآنز ناز،یروزیکدکننده ت

مشتق  دپوستانیهستند که در سف R402Qو  S192Yنادرست  یمحافظ هستند و نشان دهنده گونه ها گویلیتیو

دهند. ثبات و عملکرد  یو حرارت را کاهش م ستندین جیها را تیجمع ریهستند اما در سا جیشده از اروپا را

 [.75] یزوریکاتال



وجود  ییایآس یها تیدر جمع گویلیتیو GWAS نیچند ،ییپوستان اروپا دیسف یعالوه بر مطالعات بر رو

انجام  نیچ غوریهان و او یهاتیرا در جمع گویلیتیاز و یبزرگ GWASداشته است. ژانگ و همکارانش 

-RNASET2 هیو با ناح II MHCو کالس  Iرا در مناطق کالس  دهیچیارتباط پ یهاگنالیدادند و س

FGFR1OP-CCR6  6کروموزومq24 نیتر ا قیعم لیو تحل هی[ [. تجز76کردند ] ییشناسا GWAS [77] 

 ZMIZ1شده به  شنهادیپ کیمکان نزد کیو  PMEL ،10q22.1 هیرا در ناح یاضاف یارتباط یها گنالیس

-RNASET2 هیتنها در ناح ،ینیارتباط ها در زبان چ نیا انیکرد. از م ییشناسا 11q23.3و  [78]

FGFR1OP-CCR6 [. در واقع، در 63شده است، مطابقت دارد ] ییشناسا یقفقاز مارانیکه در ب یبا ارتباط

[ 76] ینی[ و چ62،65،68،69،71] هایدر قفقاز IIو کالس  Iکالس  MHCمنطقه  یهاکه انجمن یحال

تعجب آور است،  نیباشد. ا تمتفاو یخاص تا حدود یاساس یهاکه ارتباط رسدیشدند، به نظر م ییشناسا

کرد  ییرا شناسا HLA-A*02:01با  Iکالس  MHCارتباط  کی[ 79] یدر ژاپن گویلیتیو GWAS کی رایز

در  گویلیتیو کیمونوسنتریا GWAS کیکه  یمشتق شده از اروپا است، در حال دپوستانیکه مشابه آن در سف

ند را مشاهده کرد ییاروپا دپوستانیمشابه با سف II MHCارتباط کالس  کی مارانیب ییایهند و پاکستان آس

 افتیها  ینیرا مشابه چ II[ ارتباط کالس 81ها ] یدر هند MHCتر  قیدق لیو تحل هی[، اگرچه تجز80]

 گنالیس چیبود و ه فی[ به شدت ضع82ها ] یدر کره ا گویلیتیکوچک از و اریبس GWAS کی[. 76]

 نکرد. ییکند، شناسا وردهرا برآ یژنوم تیکه آستانه اهم یارتباط

 

هستند و نقطه  یعل ییهاژن نیاست که چن نیا یماریمرتبط با خطر ب یهاژن ییاز شناسا یهدف اصل

. تا به امروز، کنندیدرمان فراهم م یکردهایو رو یکیولوژیپاتوب یهاسمیمکان فیتعر یبرا یشروع محکم

ً یتقر آنها در  شتریکه ب ارند،نقش د گویلیتیمختلف کشف شده است که در خطر ابتال به و یکیمکان ژنت 50 با

 ییشناسا یاختصاص یهاها، ژنمکان نیاکثر ا ی(. برا1مشتق شده از اروپا هستند )جدول  دپوستانیسف

ً یبرده است. تقر شیبه پ گویلیتیو یکیولوژیاند که ما را در درک ما از علت بشده  شدهییشناسا یهاتمام ژن با

 یمنیو بر اساس خود ا کنندیرا کد م هاتیآپوپتوز و عملکرد مالنوس ،یمنیا میدر تنظ لیدخ یهانیپروتئ

 تیهدف مالنوس یهاو کشتن سلول ییو شناسا ،یسلول یسازفعال ،یمنیا ستمیس یزیربا برنامه گو،یلیتیو

از  یکم یبانیاند، پشتشده ییکه شناسا گویلیتیبه و تیحساس یها(. تاکنون، ژن1)شکل  کنندیم دیتأک

 و،یداتیاند، مانند استرس اکسارائه شده گویلیتیعلت و یکه برا یمنیرخودایغ نیگزیجا یهاهینظر

 .کنندیارائه م رهیو غ یتوراژیمالنوس ،یعصب یهاسمیمکان

 

 یبا عملکردها ییهانیکه پروتئ گویلیتیبه و تیحساس یهااز ژن یاریبس شد،یم ینیبشیهمانطور که پ

 کیولوژیدمیاز نظر اپ گویلیتیکه و یمنیخودا یهایماریب ریبا سا کنند،یو آپوپتوز را کد م یمنیا کنندهمیتنظ

 یانجمن ها نیمشترک، ا یکیژنت یها منانج نیا ن،ی(. بنابرا2مرتبط هستند )شکل  زیها مرتبط است نبا آن

 ،یا رمنتظرهیحال، به طور غ نیآورند. با ا یمدت را به حساب م یشناخته شده طوالن ینیبال کیولوژیدمیاپ

کنند، با  یم یرا رمزگذار تیدر عملکرد مالنوس لیدخ یها نیکه پروتئ گویلیتیبه و تیحساس یاکثر ژن ها

مرتبط بوده اند، که در هر مورد همان  زین ییرمالنومایپوست غ یموارد سرطان ها یمالنوم و در برخ

SNP مشاهدات هنوز  نیا قیدق یکه معنا یشود، اما با اثرات متضاد. در حال یمرتبط را شامل م یها

 یمنینظارت ا ینامنظم باشد که برا سمیمکان کیممکن است شامل  گویلیتیکه و دهدینشان م ست،یروشن ن

ً یاست، که مطابق با کاهش تقر افتهیپوست تکامل  یهاسرطان ری[ و سا66،67مالنوم ] یبرا  یسه برابر با

از قبل وجود داشته است  گویلیتیمبتال به و مارانیپوست در ب یاست. سرطان ها رمالنومیبروز مالنوم و غ



ابتال  طرخ دهند،یپوست را کاهش م یهاکه رنگدانه ییهاممکن است انواع ژن گر،ی[. از طرف د83،84]

 دهند. شیرا افزا رمالنومیبه انواع سرطان پوست، مالنوم و غ

 

 رهیرنگدانه و مالنوم. دا یها پیو با فنوت یمنیخود ا یها یماریب ریبا سا گویلیتیمشترک و یکیارتباط ژنت

 یها رهیاست. دا یمنیخودا یها یماریب ریو سا گویلیتیو نیمشترک ب یکینشان دهنده ارتباط ژنت یآب یها

رنگدانه و مالنوم است. تنها  یعیطب یها پیو فنوت گویلیتیو نیمشترک ب یکیقرمز نشان دهنده ارتباط ژنت

نشان داده  (P <5 × 10-8) یژنوم تیاهم اریو برآورده شدن مع GWASشده توسط  ییشناسا یانجمن ها

 تی، آرترRAشوند.  یشامل نم دیژن کاند یشاهد-ادعا شده بر اساس مطالعات مورد یشده است. انجمن ها

 ک؛یستمیس تماتوزی، لوپوس ارSLE د؛یروئیت یمنیخودا یماری، بAITD؛ 1نوع  ابتی، دT1D د؛یروماتوئ

IBDس؛یاسکلروز پلیروده؛ ام اس، مولت یالتهاب یماری، ب MGتیهپات س؛یگراو یاستنی، م AIخود  تی، هپات

 .یمنیا

 زیها نژن نیاز ا یشده اند. برخ ییمشتق از اروپا شناسا دپوستانیدر سف گویلیتیبه و تیحساس یاکثر ژن ها

. ستندین نیظاهراً چن گرید یکه برخ یدر حال کنند،یکمک م ییایآس یهاتیدر جمع گویلیتیبه خطر ابتال به و

درصد از کل  25شده حدود  ییشناسا ینژ یهاها و گونههم رفته ژن یمشتق از اروپا، رو دپوستانیدر سف

 راتییخطر مربوط به تغ ماندهیباق ایمانده است که آ ی. ناشناخته باقدهندیم لیرا تشک گویلیتیو یکیخطر ژنت

دارند، به فعل و انفعاالت  یترکه اثرات کوچک یناشناخته اضاف یهاها، ژنژن نیدر هم یناشناخته اضاف

 یابیدست یموضوع برا نی. درک اشودیمربوط م گرید لیبه دال ای کنندید میرا تشد یکه اثرات ژن یکیژنت

خطرات و  یو منطق قیدق ینیبشیاست، که امکان پ یضرور گویلیتیو یشده برا یسازیشخص یبه پزشک

 یبرا یتخصص یکردهایکه ممکن است از رو کندیرا فراهم م یکیژنت یهارگروهیبه ز مارانیب یبندطبقه

 سود ببرند. یریشگیپ یحت ای گویلیتیدرمان و

 

شود( است که منعکس کننده  یم دهینام یو چند عامل یچند ژن نی" )همچندهیچی"اختالل پ کی گویلیتیو

 است. یطیمح یو محرک ها یکیعامل خطر ژنت نیمشارکت همزمان چند

 ،ینیمشتق از اروپا و به زبان چ دپوستانیبزرگ، عمدتاً در سف اسیدر مق یانجمن گسترده ژنوم مطالعات

ً یتقر از  ینقش دارند، که برخ گویلیتیمختلف را کشف کرده اند که در خطر ابتال به و یکیمکان ژنت 50 با

 یمرتبط هستند، کمک م گویلیتیبا و کیولوژیدمیکه از نظر اپ یمنیخود ا یها یماریب ریبه سا نیآنها همچن

اند، و شده ییمربوطه در حال حاضر شناسا یهاژن گو،یلیتیحساس به و یهامکان نیاز ا یاریکنند. در بس

اکنون  زینقش دارند ن گویلیتیخاص که در خطر ابتال به و DNA یها، انواع توالژن نیاز ا یبرخ یبرا

 اند.شناخته شده

در آپوپتوز  گرید یکنند، تعداد یرا کد م یمنیا میدر تنظ لیدخ یها نیژن ها پروتئ نیاز ا یبزرگ بخش

 ها نقش دارند. تیعملکرد مالنوس میدر تنظ گرید ینقش دارند و برخ یسلول

 جادیا یبرا یکیعوامل ژنت نیآن ا قیخاص که از طر یکیولوژیب یهاسمیاز مکان یاریکه بس یحال در

است که  یمنیخودا یماریب کی گویلیتیاند، اکنون واضح است که وهنوز مشخص نشده کنندیعمل م گویلیتیو

است.  تیمالنوس یمنیوداهدف خ یهاجنبه ،یمنیا ستمیو عملکرد س یزیربرنامه نیب دهیچیرابطه پ کیشامل 

 .یمنیپاسخ ا میو اختالل در تنظ
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