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اتوآنتیبادیهای مؤثر در بیماریهای خود ایمنی تیرویید و تظاهرات خارج تیروییدی آنها :مقاله مروری

چكیده

صفورا پاکیزه کار ،1سمانه حسین
*1

زاده ،1مجید ولیزاده ،2مهدی هدایتی

دریافت1399/10/22 :

ویرایش1399/10/29 :

پذیرش1400/02/25 :

آنالین1400/03/01 :

حضور آنتیبادی علیه آنتیژنهای اصلی تیروییدد شدامآ آندزیم پراکسدیداز تیروییددی ( )Thyroid peroxidaseیدا
آنتیژن میکروزومال تیروییدی ،تیروگلوبولین ( )Tgو گیرنده تیروتروپین ( )TSHویژگی بارز بیماریهدای ودود ایمندی

 -1مرکز تحقیقات سلولی مولکولی غدد
درونریز ،پژوهشکده علوم غدد درونریز و
متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران.

تیرویید است که یکی از شایعترین بیمداریهدای ودود ایمندی مدیباشدند .شدیوآ آنتدیبدادی علیده آندزیم پراکسدیداز
تیروییدی ) (Anti-TPOو آنتیبادی علیه تیروگلوبولین ( (Anti-Tgبهطور قابآتوجهی در بیماران مبتال به بیماری گریوز
( )Graves’ diseaseو همچنین در بیماری تیرویییدیت هاشیموتو ( )Hashimoto's thyroiditisباال است .وجود آنتیبادی

 -2مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی،

علیه گیرنده  )TSH-R( TSHکه با نام عمومی  )TSH receptor antibodies( TRAbsووانده میشود ،در بیماران مبتال به

پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم،

گریوز بسیار شایع ،اما در بیماران مبتال به تیروییدیت هاشیموتو نسدبتا ندادر و فراواندی آن بسدیار اندد

اسدت و ایدن

دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،

حقیقت ممکن است نشاندهنده ویژگی باالتر این آنتیبادیها نسبت بده اندواآ دیگدر باشدد .ا درات ودار تیروییددی

ایران.

آنتیبادی علیه  ،TSH-Rمانند افتالموپاتی ( )ophthalmopathyو درموپاتی ( ،)dermopathyبه عندوان تاداهرات ودار
تیروییدی بیماری گریوز بیشتر بر بافت چشم و پوست تأ یر میگذارندد و مکانیسدمهای ایمونولدوژیکی عملکدرد ایدن
آنتیبادیها نسبتا شناوته شده است .انسفالوپاتی هاشیموتو( ،)encephalopathy Hashimotoبهعنوان مهمترین ا ر وار
تیروییدی  ،Anti-TPOسیستم عصبی مرکزی را تحت تأ یروود قرار میدهد .از سوی دیگر  Anti-TPOهمراه بدا

Anti-

 ،Tgبا ا ر بر روی اندامهای تولید مثلی زنان ،منجر به بروز ناباروری بدا مکانیسدمی ناشدناوته میگدردد .در ایدن مقالده
مروری ،سعی بر آن است تا انواآ مهم اتوآنتیبادیهدای علیده آنتیژنهدای تیروییددی معرفدی گردیدده و دمن بیدان
*نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،پژوهشکده علوم غدد درونریز و متابولیسم.

فرایندهای ایمونولوژیک آنها در بیماریهای اتوایمیون تیرویید ،تااهرات بالینی مهم این آنتیبادیها در وار از بافت
تیرویید مورد بحث قرار گیرد.

تلفن021-22432498 :
E-mail: hedayati47@gmail.com

كلمات كلیدی :اتوآنتیبادی ،بیماری وود ایمن ،بیماری گریوز ،تیروییدیت هاشیموتو ،تیرویید.

عدم تحمآ سیستم ایمنی و ایجاد پاسخ ایمنی سلولی و هومورال
در برابر آنتیژنهای تیرویید ،مسئول تااهرات بالینی این بیماریها در
با فراوانی  2-%5از جمعیت جهان ،شایعترین بیماری وود ایمنی

تیروییدی ( )TPOو تیروگلوبولین ( )Tgشایعترین آنتیبادیها در

است و اغلب همراه با سایر بیماریهای وود ایمنی مشاهده

 AITDاست و در حقیقت ،عدم وجود این آنتیبادیها میتواند

بیماریهای وود ایمنی

4و5

میشوند 1.از جمله شایعترین  ،AITDبیماری گریوز ( )GDو

تشخیص  AITDرا رد کند.

تیروییدیت هاشیموتو ( )HTاست که بهترتیب عمدهترین علآ پر

گیرنده  TSHکه بهعنوان مهمترین اتوآنتیبادی بر علیه آنتیژنهای

2

کاری و کم کاری تیرویید را به وود اوتصاص میدهند.

عالوه بر این ،آنتیبادی علیه

مختلف تیرویید ،با نام عمومی  TRAbsووانده میشوند نیز بیشتر در
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تیرویید ()Autoimmune thyroid disease

تیرویید و وار از تیرویید است 3.آنتیبادی علیه آنزیم پراکسیداز

166

صفورا پاکیزهکار و همكاران

 GDو بهطور نادر در  HTوجود دارد 6.همچنین ،آنتیبادیهای

شامآ کربنیک انهیدراز دو (  ،)Carbonic anhydrase IIمگالین

دیگری با شیوآ کمتر مانند آنتیبادی علیه ناقآ همسوی سدیم یدید

( T3 ،)Megalinو  ،T4ناقآ همسوی سدیم یدید و پندرین نیز قابآ

(Sodium-iodide symporter)NIS

و پندرین ( )Pendrinنیز در

بیماریهای وود ایمنی تیرویید وجود دارد که استفاده بالینی آنها
7

تشخیص است.

7و10

آنتیبادی علیه گیرنده  :TSHگیرنده  TSHدر طی تغییرات پس
از ترجمه به دو زیر واحد  Aیا  αو  Bیا  βشکسته میشود که توسط

بسیار محدود است.

از جمله تااهرات وار تیروییدی  ،HTانسفالوپاتی هاشیموتو

پیوند دیسولفید بههم وصآ هستند .زیر واحد  Aشامآ بخش ترمینال

است که یک نوآ اوتالل نورولوژیک مرتبط با تیروییدیت اتوایمیون

وار سلولی و زیر واحد  Bشامآ بخش تراغشایی و همچنین بخش

در سیستم عصبی مرکزی است.

کوچک داوآ سلولی است .گاهی تعدادی از این پیوندهای

شایعترین ویژگی انسفالوپاتی هاشیموتو وجود  Anti-TPOدر

دیسولفید توسط آنزیم دیسولفید ایزومراز شکسته شده و با

سرم و گاهی در مایع مغزی نخاعی بیماران میباشد .تااهرات وار

جداشدن و قرارگیری این زیر واحدها در مکان نابجای دیگر در

تیروییدی عمدهی بیماری گریوز ،افتالموپاتی گریوز ( )GOو

غشای سلول ،به یک اتوآنتیژن تحریک کننده سیستم ایمنی تبدیآ

درموپاتی گریوز ( )GDاست که بهترتیب منجربه التهاب بافت چشم و

میشوند 11.آنتیبادیهای علیه گیرنده  TSHکه با نام عمومی

پوست می شود 8.در واقع  GOیک واکنش وود ایمنی در کره چشم

ووانده میشوند از لحاظ عملکرد با یکدیگر متفاوت هستند .در واقع

در تیرویید و

آنتیبادیهای

است که بهدلیآ هدف قرار گرفتن آنتیژنهای مشتر

کره چشم توسط  ،TRAbsعضالت وارجی کره چشم بزرگ میشوند
1

TRAbs

از

مجموعهای

اتوآنتیبادیها شامآ

TRAbs

تحریککننده گیرنده هورمون تیرویید ( ،)TSAbsآنتیبادیهای
مسدودکننده گیرنده هورمون تیرویید ( )TBAbsو آنتیبادیهای ونثی

و با وطر آسیب دائمی به عصب بینایی همراه است.

در  GDنیز فیبروبالستهای پوستی ،گیرنده  TSHرا در سطح

میباشند 12.آنتیبادی علیه گیرنده  TSHدر  %90بیماران -%20 ،GD

وود بیان کرده و بهدلیآ تشابه آنتیژنی با تیرویید ،بافت پوست توسط

 0بیماران  HTو در  10-%75بیماران مبتال به تیروییدیت آتروفیک

 TRAbsمورد هدف قرار گرفته ،و موجب ایجاد آسیب بافتی همراه با
سایتوکاینهای التهابی ترشح شده از لنفوسیتهای  Tمیگردد.

9

وجود دارد.

13

اتوآنتیبادیهای  ،TSAbsالیگوکلونال و از کالس

 IgG1و اتوآنتیبادیهای  TBAbsپلی کلونال بوده و میتوانند از

شایان ذکر است آنتیبادیهای در گردش علیه آنتیژنهای

انواآ مختلف کالس های آنتی بادی باشند .اندازهگیری  TRAbsاز

تیروییدی در بیماریهای اتوایمیون دیگر مانند آرتریت روماتوئید

نار بالینی از اهمیت باالیی برووردار است و تستهای تجاری

( )CDنیز قابآ

مختلف با حسا سیت و ویژگی باال برای اهداف تشخیصی در

( ،)RAدیابت نوآ  )T1DM( Iو بیماری سلیا
تشخیص هستند.

7

دسترس هستند.

علیه آنتی ژنهای تیروییدی در بیماری های وود ایمنی تیرویید،

میزان اتوآنتیبادیها و فارغ از عملکرد آنها باشد ،تستهای مبتنی بر

انواآ این آنتیبادی ها ،فرایندهای ایمونولوژیک آن ها و تااهرات

سنجش ایمنی به روش اتصال رقابتی مورد استفاده قرار میگیرند .این

بالینی مهم این آنتیبادی ها در وار از بافت تیرویید مورد بحث

روش مبتنی بر توانایی  TRAbsدر رقابت و جلوگیری از اتصال

قرار می گیرند.

لیگاند ( TSHیا آنتی بادی مونوکلونال علیه  )TSH-Rبه گیرنده

آنتی بادیهای مؤ ر در بیماری های وودایمنی تیرویید:

است .اما از آنجایی که  TSAbsو  TBAbsهر دو دارای

بیماریهای وودایمنی تیرویید به طور عمده با حضور آنتی بادی

اپیتوپ های مشتر

با محآ اتصال  TSHبه گیرنده هستند با

علیه آنتی ژن های اصلی تیرویید شامآ آنزیم پراکسیداز تیروییدی،

روشهای اتصال تشخیصی بررسی عملکرد آنتیبادی و تمایز بیدن

تیروگلوبولین و گیرنده هورمون  TSHهمراه هستند (جدول یک).

 TSAbsو  TBAbsباشدد ،از روشهدای زیدسدت سنجشی مبتنی بر

همچنین ،بهصورت نادر آنتیبادی علیه آنتیژنهای دیگر تیرویید

مجله دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،خرداد  ،1400دوره ،79شماره  165 ،3تا 175

سلول استفاده میشود.

12
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در این مقاله مروری ،با توجه به نقش مهم اتوآنتی بادیهای

در صورتیکه هدف تشخیصی از سنجش  TRAbsصرفا بررسی

اتوآنتیبادیهای مؤثر در بیماریهای خودایمنی تیرویید
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جدول  :1خصوصیات آنتیبادیهای مختلف تیروییدی
خصوصیات

آنتیبادی علیه گیرنده تیروتروپین

آنتیبادی علیه آنزیم پراكسیداز تیروییدی

آنتیبادی علیه تیروگلوبولین

وار سلولی

داوآ سلولی

داوآ فولیکولی ،مقدار کمی در گردش وون

بدون تخریب بافتی

پس از تخریب تیروسیتها

با تخریب بافتی و یا بدون تخریب بافتی

نوع آنتیژن

الیگوکلونال

پلیکلونال

پلیکلونال

كالس آنتیژن

بیشتر

IgG1, IgG4>IgG2, IgG3

IgG1, IgG4>IgG2, IgG3

جایگاه آنتیژن
دسترسی سلولهای ایمنی به
آنتیژن

تاثیر بر روی نوزاد

IgG1

مقدار بسیار

مقدار بسیار کم  IgAو

کم IgA

IgM

توانایی عبور از جفت و ایجاد پرکاری یا

توانایی عبور از جفت و تا یر بالقوه بر روی

توانایی عبور از جفت و تا یر بالقوه بر روی

کمکاری تیرویید گذرا و تاویر در تکامآ

تکامآ شناوتی

تکامآ شناوتی

غده تیرویید
شیوع در بیماریهای اتوایمیون
تیرویید

تقریبا  %90در بیماری گریوز و %10

بیشتر از  %80دربیماری گریوز و تیروییدیت

بیشتر از  %50دربیماری گریوز و تیروییدیت

درتیروییدیت هاشیموتو

هاشیموتو

هاشیموتو

در زنان باردار هم  TSAbsو هم  TBAbsدرصورت وجود

نقش سایتوتوکسیک برای تیروسیتهاست ولی در بیماران  GDچنین

می توانند ازجفت رد شده و به ترتیب باعث ایجاد پرکاری وکمکاری

نقشی تعیین نشده است 18.این آنتیبادیها قابلیت انتقال از جفت

موقت تیرویید و تأویر در تکامآ غده تیرویید نوزادان گردند.

14

دارند ولی ا ر آنها بروی جنین هنوز بهطور کامآ مشخص نیست.

14

آنتیبادی علیه آنزیم پراکسیداز تیروییدی :آنزیم تیروزین

آنتیبادی علیه تیروگلوبولین :تیروگلوبولین ،گلیکوپروتئین دایمر

پراکسیداز تیروییدی ،مسئول اکسیداسیون مولکول  I2و اتصال ید به

با وزن مولکولی  600کیلو دالتون است که توسط سلولهای فولیکولی

دنبالههای تیروزینی تیروگلوبولین است 1.چون این آنزیم ،یک آنزیم

تیرویید تولید میگردد .بیشتر مقادیر تولید شده این گلیکوپروتئین در

داوآ سلولی است ،به آن آنتیژن میکروزومال نیز گفته میشود.

حالت نرمال در تیرویید مصرف میگردد ،زیرا که پیشساز

آنتیبادی پلیکلونال علیه این آنزیم در افراد سالم و بیمار به

هورمونهای تیرویید است 19.این مولکول دارای دو زنجیره جداگانه

اپیتوپهای فضایی و وطی یکسانی واکنش نشان میدهند 15.عالوه

پلیپپتیدی بوده که توسط ژنی برروی بازوی بلند کروموزوم شماره

بر آن ،انواآ مختلف کالسهای  IgGدر بیماران  AITDsوجود دارد،

20

هشت کد میگردد.

هرچند که کالس  IgG1از شیوآ باالتری برووردار است .وجود

سنتز هورمونهای تیروییدی با اتصال ید آلی به دنبالههای

 Anti-TPOاز وجود  Anti-Tgمتداولتر بوده و بیشتر از آن

تیروزینی تیروگلوبولین و سپس جفت شدن دو یدوتیروزین جهت

16

تشکیآ دییدوتیرونین صورت میگیرد.

داللتکننده بر بیماریهای تیرویید است.

19

تولید آنتیبادی علیه

ا رات آنها با کاهش پتانسیآ آنتیاکسیدانی و افزایش گلیکوزیالسیون

مدقدادیدر بدالدای تیروگلوبدولیدن در ودون به وودیوود باعث تولید

و متابولیتهای اکدسدیدژن در ودون مشدهود است.

7

17

آنتیبادی نمیشود.
GD

از بین  40اپیتوپ شناسایی شده در مولکول تیروگلوبولین ،دو تا

و  10-%15بیماران مبتال به اوتالالت ایمنی غیرتیروییدی قابدآ

شش عدد ایمنیزا هستند .وجود آنتیبادی علیه تیروگلوبولین ،در هر

تشدخیدص هدستدند .هرچدند کده  Anti-TPOدر بیدمداران  HTدارای

سه گروه افراد سالم ،افراد مبتال به بیماریهای وود ایمنی تیرویید و

این آنتیبادیها در 90-%95بیمداران  %80 ،AITDبدیمداران
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آنتیبادیهای علیه  TPOالقاکنندهی استرس اکسیداتیو هستند که

تیروگلوبولین میتواند با تخریب گسترده غده تیرویید ایجاد شود ،امدا
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افراد مبتال به سرطان تیرویید مشاهده گردیده است ،ولی در افراد

آنتیبادی علیه دیگر آنتیژنهای تیروییدی :آنتیبادیها علیه سایر

سالم این آنتیبادیها از نوآ پلیکلونال و در افراد مبتال به بیماریهای

آنتیژنهای تیرویید شامآ کربنیک انیدراز دو ،مگالین NIS ،و پندرین،

وود ایمنی تیرویید از نوآ الیگوکلونال است 21.به عبارت دیگر الگوی

بهطور معمول مورد ارزیابی قرار نمیگیرند ،زیرا میزان شیوآ آنها بسیار

آنتیبادی علیه تیروگلوبولین در بیماران مبتال به سندرم گریوزو

کم و نقش فیزیولوژیکی آنها مشخص نیست .بهعنوان مثال آنتیبادی

بیماری هاشیموتو مشابه است و در افراد سالم و بیماران مبتال به
سرطان تیرویید نیز از یک الگو پیروی میکند.

7

علیه  NISا ر مهاری مشخصی در جذب ید را نشان نمیدهد.

فرآیندهای ایمونولوژیک در :HTایجاد کمکاری وود ایمنی

به عنوان یک اصآ کلی ،وجود مقدار کم آنتیژن های وودی

تیرویید یک فرایند چند مرحلهای است .در ابتدا بهدنبال تخریب

باعث ایجاد تحمآ می گردد  .فر یه مطرح ش ده این است که سطح

تیروسیتها در ا ر عوامآ مستعدکننده ژنتیکی و محیطی ابتال به ،HT

طبیعی تیروگلوبولین در وون ،باعث ایجاد تحمآ صرفا در

و انتشار آنتیژنهای پروتئینی تیرویید به فضای وار

سلولی،

سلولهای  Tمی شود .در این شرایط سلولهای  Bتحریک شده

سلولهای عر هکننده آنتیژن ( ،)APCsعموما سلولهای دندریتیک

T

و ماکروفاژها ،در غده تیرویید تجمع مینمایند .این سلولها پس از

بافت های لنفاوی محیطی انجام می دهند اما به علت فعال نبودن

مهاجرت به غدد لنفاوی ،آنتیژنهای تیروییدی پردازش شده توسط

سلولهای  Tوعدم تحریک سلول های  Bبه تولید آنتی بادی ،این

کمپلکسهای  MHCIIرا به لنفوسیتهای  Tعر ه کرده ،و باعث

سلول ها تحت آپوپتوز قرار می گیرند .به این ترتیب در افراد سالم،

فعالشدن و گسترش کلونی لنفوسیتهای  Tو  Bوتولید اتوآنتیبادی

معموال تیتر آنتی بادی علیه تیروگلوبولین پایین تر از سطح آستانه

علیه آنتیژنهای تیروییدی میشوند.

علیه تیروگلوبولین ،مهاجرت وود را به محآ استقرار سلول

تشخیص قرار دارد.

در مرحله بعد ،لنفوسیتهای  Bتولیدکننده آنتیژن ،سلولهای  Tو

آنتی بادی های علیه تیروگلوبولین با ایجاد آسیب بافتی ،انتشار

ماکروفاژها از طریق گسترش کلونهای لنفوسیت و انتشار بافت

گسترده آنتی ژن ،حضور سطوح باالتر تیروگلوبولین ،و مهمتر از

لنفوئیدی در غده تیرویید تجمع مییابند .این فرایند با ترشح

آن ،به دلیآ افزایش مولکول  ،I2تغییرشکآ فضایی مولکول

سایتوکاینهای تنایمی مانند  INF-γ ،IL12و  TNF-αتوسط

تیروگلوبولین و ایجاد اپی توپ های جدید به دلیآ وجود

لنفوسیتهای  Th1میانجیگری میشود 24.در نتیجه ترشح سایتوکاین-

تیروگلوبولین با محتوای ید بیشتر افزایش می یابند  .شایان ذکر است

کموکاینهای التهابی ،تیروسیتها نیز  MHCIIرا در سطح وود بیان

آنتی بادی های علیه تیروگلوبولین باعث از بین رفتن سلول تیرویید

نموده و باعث جذب بیشتر لنفوسیتهای  Bبه محآ میگردند.

نمی شوند و نتیجه عملکردی آن ها مشخص نیست.

22

واکنشهای ایمونولوژیک در  HTدر نتیجه عملکرد لنفوسیتهای

در بیماران مبتال به سندرم گریوز ،آنتیبادیها عمدتا از کالس

 ،Bلنفوسیتهای  Tوآپوپتوز است .در این فرآیند ،از یک سو،

همچنین مقدار بسیار کم آنتیبادی  IgAنیز در هر دو گروه وجود

ترشح پرفورین ( )Perforinوگرانزیم ( )Granzymeباعث مرگ

دارد 23.این توزیع متفاوت ممکن است نوآ متفاوتی از عملکرد ایمنی

تیروسیتها میشوند .از سوی دیگر ،آنتیبادیهای ترشح شده توسط

در تیرویید را نشان دهد .آنتیبادیهای در گردش علیه تیروگلوبولین

سلولهای  Bباعث فعال شدن سیستم کمپلمان و در نتیجه نکروز

در  %10از جوانان %15 ،از افراد سالم باالی  60سال 60-%80 ،از

تیروسیتها میشوند .بهعالوه ،افزایش سطح سایتوکاینهای ترشح شده

بیماران مبتال به هاشیموتو 50-%60 ،از بیماران مبتال به سندرم گریوز

از سلولهای  Th1مانند  INF-γو  IL-12باعث تحریک ترشح IL-،IL-2

و  10-%15از بیماران مبتال به اوتالالت ایمنی غیرتیروییدی قابآ

 TNF-α ،1βو  CD40Lو در نتیجه آپوپتوز تیروسیتها میشوند.

TPO

همچنین آپوپتوز میتواند از طریق بیان رسپتورهای مرگ مانند ،Fas

قابلیت انتقال از جدفت را دارند ولدی ا ر آنها بر روی جنین هنوز

 CD95 ،apoptosisprotein1و همچنین افزایش بیان لیگاندهای مرگ

تشخیص است .این آنتیبادیها نیز همچون آنتیبادیهای علیه
14

کامال مشخص نیست.
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 IgG4هستند و در بیماری هاشیموتو ،کالس  IgG2غالب است.

سلولهای  ،TCD4+سلولهای  TCD8+را فعال کرده و این سلولها با

اتوآنتیبادیهای مؤثر در بیماریهای خودایمنی تیرویید

فرایندهای ایمونولوژیک در  :GDمهمترین عامآ پاتوژنزبیماری
گریوز ،فعالشدن لنفوسیتهای  Bترشحکننده آنتیبادی علیه

TSH-R

در ا ر عوامآ مستعدکننده محیطی و ژنتیکی و همچنین عر ه آنتیژن
به لنفوسیت  TCD4+و تحریک آنها به ترشح سایتوکاینهای التهابی

169

ولی چنان چه این آنتیبادی ها از نوآ ونثی باشند ،از طریق
مسیرهای پیام رسانی مختلف مانند

mTOR/p70S6K ،PI3K/Akt

و  MAPK/ERK1/2باعث آپوپتو ز تیروسیتها میشوند.
از سوی دیگر ،ترشح  IL-13 ،IL-10 ،IL-6 ،IL-5 ،IL-4و

25

 CD40Lتوسط لنفوسیتهای  TCD4+باعث آپوپتوز لنفوسیتهای

آنتیبادیها علیه  TSH-Rدر صورتیکه از نوآ  TSAbباشند ،با

 Bبا منشا اندامهای لنفاوی میشوند .شایان ذکر است

افزایش متابولیسم ید در تیروسیتها از طریق مسیرهای پیام

لنفوسیتهای ساکن تیرویید ،و نه لنفوسیتهای موجود در

رسانی  CAMP/PKAو افدزایدش تکثددیر و بقدا تیروسیتها از

اندامهای لنفاوی ،آنتیبادیهای

د تیرویید را تولید میکنند و

طدریدق مدسیدرهدای پیامرسانی  PI3K/PKC/ERKا ر تحریکی وود

معموال با برداشتن تیرویید ،تولید آنتیبادی متوقف میشود

است.

را ایفا میکنند.

(شکآ.)2

7
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شكل  :1فرآیندهای ایمونولوژیک در تیروییدیت هاشیموتو و بیماری گریوز.
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شكل  :2نقش اتوآنتیبادیها درافتالموپاتی گریوز

نقش انواآ اتوآنتیبادی در تشخیص  :HTتیروییدیت

داد .در تیروییدیت انویه یک عامآ معین بهطور مثال ایمونوتراپی با

هاشیموتو شایعترین بیمار ی وود ایمنی و دلیآ اصلی بیشتر موارد

استفاده از آنتیبادیهای مونوکلونال در سرطان و یا تجویز اینترفرون

کمکاری تیرویی د است .این بیماری براساس علتشناسی به دو شکآ

آلفا برای درمان عفونت ویروسی هپاتیت  ،Cوجود دارد که باعث

اولیه و انویه تقسیم میشود .نوآ اولیه شایعترین شکآ  HTو شامآ
مواردی است که در حال حا ر علآ قابآ شناسایی ندارند.

تحریک و تشدید تیروییدیت میشود.

27

در حال حا ر بهترین راه تشخیص سرولوژیکی

HT

از لحاظ آسیبشناسی بالی نی ،شکآ اولیه به شش گروه اصلی

اندازه گیری  Anti-TPOدر گردش است ،زیراکه در  %95بیماران

تیرویی دیت کالسیک ،تیروییدیت فیبروز ،تیروییدیت مرتبط با

وجود دارد .در تیروییدیت واموش یا تیرویید یت پس از حاملگی

هاشیتوکسیکوزیس

نیز قابآ پیش بینی است کده زنان بدارداری کده در ابتددای بارداری

(  )Hashitoxicosisو تیروییدیت واموش تقسیم شده که

 Anti-TPOدارند ،بیشتر در معرض ابتال به کم کاری تیرویید

،IgG4

تیروی یدیت

نوجوانان،

ویژه

تیروییدیت واموش اکثرا پس از زایمان ایجاد میگردد (جدول .)2

26

وصوصیات انواآ شکآ اولیه از نار آسیبشناسی بالینی در جدول
دو مورد مقایسه قرار گرفته است .شایع ترین تااهرات بالینی

در سال اول پس از زایمان و همچنین اوتالل طوالنی مدت تیرویید
هستند و تیتر آنتی بادی با تعداد لنفوسیت تجمع یافته در تیرویید
نسبت مستقیم دارد.

28

است .هرچند که HTهاشیموتو ممکن است منجر به بروز کم کاری

وجود آن در تعداد زیادی از افراد سالم که بهعنوان کنترل در نار

آشکار تیرویید شود ،اما دربیشتر بیماران ،کم کاری تیرویید با

گرفته شدهاند ،از حساسیت کمتری برووردار است .هرچند که بدرای

افزایش سطح  TSHو میزان طبیعی سطح هورمون های تیرویید

تشخیص  HTهدر دو آنتدیبادی بررسی مدیشوند و پس از مداوالت

2

درمدانی ،تغییرات آنهدا بدهصدورت مدوازی بدا یدکدیدگر است،ولی

(موارد تحت بالینی) همراه است.

از نار آسیبشناسی در تمام انواآ تیروییدیت ،بزرگشدن تیرویید

 Anti-Tgدر شروآ بیماری و زمانیکه هنوز عالئم بالینی وجود ندارد

ناشی از نفوذ لنفوسیتها و فیبروز است و هایپرتروفی بافتی در آن

افزایش مییابد واین در حالی است که ممکن است بیماری سالها

نقش ندارد .اگرچه در هر یک میتوان ویژگیهای واصی را تدشخیص
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بزرگ شدن غده تیروی ید (گواتر) ،با یا بدون کم کاری تیرویید

در  60-%80از بیماران  Anti-Tg ،HTنیز وجود دارد ولی بهدلیآ

اتوآنتیبادیهای مؤثر در بیماریهای خودایمنی تیرویید
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جدول  :2مقایسه آسیبشناسی بالینی انواع تیروییدیت هاشیموتو
شاوص

تیروییدیت

تیروییدیت

کالسیک

فیبروزان

تیروییدیت مرتبط با

IgG4

تیروییدیت

هاشیتوکسیکوزیس

نوجوانان

تیروییدیت واموش
(تیروییدیت پس از حاملگی)

سن شروع بیماری

40-60

60-70

40-50

10-18

40-60

20-40

مرد ،زن

1-12

1-10

1-3

1-6

1-5

فقط در زنان

دراکثر موارد نرمال

کمکاری تیرویید

کمکاری تیرویید

عملكرد تیرویید در
هنگام بروز بیماری

نرمال/کمکاری
تیرویید تحت

کمکاری یا پرکاری تیرویید

پرکاری تیرویید

بالینی

جذب ید رادیواكتیو
 24ساعته
فیبروز

متغیر

کاهش

بررسی نشده

متغیر

افزایش

کاهش

بله

بسیار شدید

بله

ویر

ویر

ویر

نقش انواآ اتوآنتیبادی در تشخیص  :GDدر بیماری گریوز ،عالئم

آنتیبادی در گردش علیه گیرنده  TSHاز نوآ  TSAbsاز کالس ،IgG
29

پرکاری تیرویید مانند تحریکپذیری شدید ،تاکیکاردی ،الغری ،اشتهای

نشانگر زیستی ویژه و عامآ اصلی ایجاد فنوتایپ بالینی  GDاست .در

زیاد ،پوست گرم و مرطوب ،تنگی نفس ،بینامی قاعدگی و فشار وون

 %80از این بیماران Anti-TPO ،و در  Anti-Tg 50-%60نیزمثبت است،
هرچند که مشخص نیست که درآسیبشناسی ببیماری گریوز نقش

7

سیستولیک باال وجود دارد.

داشته باشند.
عالوه بر این در  %25از بیماران مبتال به بیماری فعال گریوز،
تیتر سطح پایین آنتی بادی علیه  ،DNAو در مواردی علیه
میتوکندری های کبدی ،عضله چشم ،فیبروبالستها و پالکتها
جدول .3اتوآنتی بادی های تیرویید در بیماریهای ایمونولوژیک غیر تیروییدی
بیماری ایمونولوژیک

آرتریت روماتوئید

بیماری سیلیاک

در تشخیص بیماری گریوز عالوه بر وجود عالئم پرکاری

آنتیبادی علیه آنزیم

آنتیبادی علیه

پراكسیداز تیروییدی

تیروگلوبولین

(درصد)

(درصد)

37

22/9

34

13

11/5

35

16

12/3

7

39/6

30

7

40-7

15

7

29/7

عدم بررسی

36

11/4

8/8

37

11/7–30/5

11/32-2

7

منابع

تیرویید ،باید حداقآ یکی از موارد  Anti-TPOیا  TSAbsمثبت،
افتالموپاتی و درموپاتی وجود داشته باشد .یکی از کاربرد های مهم
 TSAbsدر بیماران باردار مبت ال به گریوز ،سنجش احتمال ابتالی
جنین به تیروتوکسیکوز است زیرا که  TSAbsمی تواند به مقدار
زیاد از جفت عبور کند.

14

انواآ اتوآنتیبادی در بیماریهای ایمونولوژیک غیر تیروییدی:
آنتیبادیهای در گردش علیه آنتیژنهای تیروییدی فقط محدود
به  AITDSنیست و در بیماریهای اتوایمیون ( )ADدیگر نیز مانند
آرتریت روماتوئید ( ،)RAدیابت نوآ  )T1DM( Iو بیماری سلیا
7

( )CDنیز قابآ تشخیص است (جدول.)3
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دیابت تیپ

I

مشاهده میشود.
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با وجود اینکه گلیکوزیالسیون پروتئین  Tgباعث افزایش

گیرنده  TSHهمرا ه با وجود آسیبهای مکانیکی و گرفتگی وریدی،

آنتیژنیسیته آن میشود ،شیوآ نسبتا زیاد این آنتیبادیها در بیماران

باعث تجمع موسین و ایجاد حالت ژل مانند و جدایی فیبرهای کالژن

30

از یکدیگر میگردد .الزم به ذکر است که درموپاتی معموال در موارد

 T1DMبا این واقعیت نیز قابآ تو یح بوده ونیاز به بررسی بیشتر دارد.

شیوآ  Anti-TPOدر  ADکمی بیشتراز  Anti-Tgاست و  Anti-TSHRبه
ندددرت در بیدمداریهای ایمونولوژیکی غیرتیروییدی گدزارش شده

7

شدید گریوز مشاهده میشود.

تااهرات وار تیروییدی  Anti-TPOو  :Anti-Tgانسفالوپاتی
هاشیموتو ( )HEبا عالئمی از قبیآ پریشانی ،ا طراب ،تشنج ،صرآ،

است.
مخدتص ،GDوAnti-TPO

و کاهش توانایی شناوتی ،یک اوتالل نورولوژیک با واسطه ایمنی و

بهدلدیآ اینکه  Anti-TSHRبیدشدتدر

و  Anti-Tgدر دیگر بیماریهای اتوایمیون نیز مشاهده میشود ،از

مستقآ از تأ یر مستقیم کم کاری تیرویید بر روی سیستم عصبی

لحاظ آسیبشناسی بالینی HT ،نسبت به  GDشباهت بیشتری با دیگر
بیماریهای اتوایمیون دارد.

7

مرکزی است.

31

این اوتالل بهطور کلی با بیماریهای تیرویید همراه است و

آسیب شناسی اتوآنتی بادیهای تیروییدی در وار از تیرویید:

شایعترین ویژگی آن وجود  Anti-TPOدر سرم و گاهی در مایع

:TSH

مغزی نخاعی بیماران است؛ هرچند که هنوز پاتوفیزیولوژی ارتباط

تااهرات وار

تیروییدی آنتیبادی در گردش علیه گیرنده

تااهرات وار تیروییدی بیماری گریوز شامآ التهاب بافت چشم و
پوست است که بهترتیب افتالموپاتی ( )GOو درموپاتی نامیده میشود.

32

بین انسفالوپاتی و Anti-TPOباال در سرم بیماران مشخص نیست.

آستروسیتهای مخچه ،سلولهای هدف  Anti-TPOهستند و

در  %25از بیماران مبتال به  ،GDافتالموپاتی دیده میشود و

عالوهبراین α-enolase ،بهعنوان آنتیژن مهم دیگر در HEپیشنهاد شده

مشخصه اصلی آن ،که تقریبا در همه بیماران دیده میشود ،بزرگی

اسدت .عدالوه بدر انسفدالدوپاتی HT ،و افزایش  Anti-TPOنیز باعث

عضالت وارجی کره چشم است .و وویمترین عار ه این بیماری،

اوتالل عملکرد سیستم دهلیزی میشود ولی علت آن هنوز مشخص

فشار روی عصب بینایی و از دست رفتن بینایی است .مهمترین

2

نیست.

سلولهای مؤ ر در ایجاد  ،GOلنفوسیتهای  Tو فیبروبالستهای

همچنین تیروییدیت هاشیموتو در  %5از کآ حاملگیها

موجود بین عضالت وارجی کره چشم هستند که گیرنده  TSHو

مدشاهدده میشود و شایعترین علت بروز کمکاری تیرویید در دوران

گیرنده  IGF-1را در سطح وود بیان میکنند.

بارداری است .همچنین ،بهعلت قرار گرفتن جنین در معرض

وجود آنتیبادی علیه گیرنده  ،TSHو تحریک لنفوسیتهای

T

سبب تولید سایتوکاینهای التهابی مانند  TGF-β ،IL-6 ،IL-4 ،IL-1و
 IGF-1میشود و فیبروبالستها نیز در پاسخ به آنتیبادی علیه ،TSH
سایتوکاینهای التهابی

مانندMCP- ،IL-12 ،IL-10 ،IL-8 ،IL-6 ،IL-1

1و  TNF-αرا ترشح میکنند.
وجود التهاب و افزایش اسید هیالورونیک ترشح شده توسط
در حدود  %15از بیماران  GDمشاهده میشود و نوعی پاسخ التهابی پس
از افزایش فعالیت لنفوسیتهای  Tو تولید  INF-γو  TNF-αاست .این

14

تیرویید شده و وطر زایمان زودرس نیز در این مادران وجود دارد.

مطالعات نشان میدهد میزان سقط جنین و زایمان زودرس در
زنان با  Anti-TPOو  Anti-Tgکه تحت لقاح آزمایشگاهی ( )IVFو
تزریق اسپرم داوآ سیتوپالسمی قرار گرفتند ( )ICSIافزایش یافته
است.
به ایجاد اوتالالت عروقی جفت

همچنین  ،Anti-TPOمشکو

از قبیآ هیپرتونی ،پرهاکالمپسی ،قطع جفت زودرس ،وونریزی پس از
زایمان و تیروییدیت پس از زایمان است.

2

عار ه موجب تحریک فیبروبالستها به تولید گلیکوزآمینوگلیکان،

افزایش  Anti-TPOو  Anti-Tgدر سرطان پستان ،روده بزرگ،

جذب آب توسط آنها و در نهایت تجمع آب در پوست میشود 9.از

کلیه و رحم شایع است .همچنین شیوآ سرطان پستان ،روده بزرگ،

سوی دیگر فیبروبالستهای پوستی TSH-R ،را در سطح وود بیان

کلیه ،رحم و تخمدان در بیماران مبتال به  AITDبا آنتیبادیهای علیه

میکنند و تحریک فیبروبالستها توسط آنتیبادی در گردش علیه

مجله دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،خرداد  ،1400دوره ،79شماره  165 ،3تا 175

 TSHRبا تیتر باال افزایش مییابد.
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جدول :4مروری بر اثرات خارج تیروییدی آنتیبادیهای علیه تیرویید
آنتیبادی علیه تیروگلوبولین

آنتیبادی علیه آنزیم پراكسیداز تیروییدی

آنتیبادی علیه گیرنده تیروتروپین

انسفالوپاتی هاشیموتو

افتالموپاتی گریوز

ناباروری

درماتوپاتی گریوز

اوتالالت عروقی جفت

شیوآ در سرطانهای:

شیوآ در سرطانهای:

تخمدان

پستان

رحم

كلیه

روده بزرگ

روده بزرگ

رحم

کلیه

کلیه

رحم

پستان

ناباروری
شیوع در سرطانهای:
پستان
روده بزرگ

بیماریهای وود ایمنی در جمعیت انسانی شیوآ باالیی دارد و

نقش داشته باشد .عملکرد وار تیروییدی آنتیبادیهای

د

TSHR

در این میان ،بیماری وود ایمنی تیرویید یکی از شایعترین آنهاست.

بهنار میرسد بهووبی مشخص شده و مدحدود به انددامهدای وداص

تااهرات آنتیبادیهای علیه آنتیژنهای تیرویید نهتنها در بافت

مانند پوست و چشم میباشد ،درحالیکه عملکرد سایر آنتیبادیهای

تیرویید ،که در وار از آن نیز مشاهده میشود .از سوی دیگر ،این

د تیرویید کدمتر شناوته شده و از اوتصاصیت کمتری برووردار

آنتیبادیها نهتنها در بیماران مبتال به  AITDبلکه در افراد بدون
اوتالل عملکرد تیرویید نیز مشاهده میشود.

3

7

است (جدول.)4

هرچند که هنوز پاتوفیزیولوژی ارتباط بین انسفالوپاتی و

عملکرد مختلف آنتیبادیهای علیه تیرویید ،مربوط به تفاوت در

Anti-

 TPOباال در سرم و مایع مغزی نخاعی بیماران مشخص نیست ،اما

محآ آنتیژنها ،تیتر آنتیبادیهای در گردش ،مدت زمان قرار گرفتن

مشخص است که آستروسیتهای مخچه ،سلولهای هدف

در معرض آنتیبادیها و مکانیسمهای ایمنی در بیماری گریوز و

 TPOدربیماران مبتال به انسفالوپاتی هاشیموتو است 33.همچنین شیوآ

به AITD

باالی آنتیبادیهای علیه آنتیژنهای مختلف تیروییدی در

هستند ،مکانیسمهای بیماریزایی آنها متفاوت است .عدم وجود سمیت سلولی

سرطانهای مختلف وار تیروییدی ،این گمان را تقویت میکند که

در  ،GDتفداوت عمده آن با  HTو سایر بیماریهای وود ایمنی است .مدحآ و

التهاب ناشی از آنتیبادیهای تیرویید علیه تیرویید نقش مهمی در

تیروییدیت هاشیموتو است 24.اگرچه  GDو  HTهر دو متعلق

Anti-

7

میزان ایدمنی آنتیژن و کالس غالب آنتیبدادیهدا نیزممکن است در این تفاوت

پیشرفت تومورزایی دارند.
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The presence of the antibodies against the main thyroid antigens, which include thyroid
peroxidase (TPO) or microsomal antigen, thyroglobulin (Tg) as well as thyrotropin receptor
or Thyroid Stimulating Hormone Receptor (TSH-R), is a hallmark and symbol of the
autoimmune thyroid diseases (AITDs) as one of the most common autoimmune diseases
(AD) around the world. The prevalence of the thyroid peroxidase antibodies (anti-TPO
antibody) and the thyroglobulin antibodies (anti-Tg antibody) is considerably higher in
patients suffering from Graves’ disease (GD) and Hashimoto's thyroiditis (HT, chronic
autoimmune thyroiditis, autoimmune hypothyroidism). While the TSH receptor antibodies
(TRAbs) are common in the patients suffering from GD, they are relatively rare and
infrequent in HT patients. This fact may indicate that TRAbs are more specific than other
antibodies. In fact, TRAbs as one of the most important autoantibodies against the different
thyroid antigens, are a set of the heterogeneous group of antibodies that based on the
function, fall into three categories, including TSHR-stimulating antibodies (TSAbs), TSHRblocking antibodies (TBAbs), and the neutral antibodies (no effect on receptor). TSAbs and
TBAbs result in overproduction and reduction of intracellular cAMP respectively. Therefore
the induction of the relevant signaling pathways can be the cause of different clinical
symptoms in the form of hyperthyroidism or hypothyroidism consecutively. The extrathyroidal effects of TRAbs as the extra-thyroid GD manifestations, such as ophthalmopathy
and dermopathy, often have an effect on the eyes as well as the skin with the relatively wellknown immunological mechanisms of the antibodies functions. Hashimoto encephalopathy
is an extra-thyroidal effects of anti-TPO that provokes the central nervous system. On the
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other hand, anti-TPO like anti-Tg can affect the reproductive organs of women and lead to
infertility by an unknown mechanism. Moreover, the circulating antibodies against the

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

thyroid antigens can also be detected in other autoimmune diseases such as rheumatoid
arthritis (RA), type I diabetes (T1DM) and celiac disease (CD). In this review article, the
most important types of thyroid autoantibodies, their essential immunological processes in
*
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Iran.
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AITD as well as the main and important clinical extra-thyroidal manifestations of them have
been discussed and reviewed.
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