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ÖZET
Multipl skleroz (MS) santral sinir sisteminin en s›k görülen otoimmün inflamatuar
hastal›¤›d›r. Hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›nda birden fazla gen ve çevresel etkenin rol oy-
nad›¤› düflünülmektedir. Birçok ön hipotezsiz tüm genom taramas›na ra¤men, HLA-
lokusu d›fl›nda birden fazla toplumda tekrarlanan bir bölge bulunamam›flt›r. Tüm
genom taramalar›nda teknik olarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi kul-
lan›larak hasta ve kontrol gruplar› aras›nda DNA dizisi aç›s›ndan bir fark olup
olmad›¤›na bak›lmaktad›r. Bu yöntemle yap›lan taramalar›n negatif sonuçlanmas›,
hastal›¤›n etiyolojisinde DNA’n›n sekans de¤ifliminden farkl› bir patolojinin rol oyna-
d›¤›n› düflündürmektedir. Epigenetik, DNA sekans›nda de¤ifliklik olmaks›z›n trans-
kripsiyonun de¤iflti¤i, aktar›labilir de¤ifliklikleri ifade etmektedir. Son y›llarda epige-
netikle ilgili geliflmeler, bu mekanizmalar›n MS gibi multifaktöryel hastal›klar›n etiyo-
lojisinde rol oynayabilece¤ini kuvvetle düflündürmektedir. Bu derlemede, epigenetik
düzenleme ile ilgili en son bulgular ve bu mekanizmalar›n MS’in ortaya ç›k›fl›nda na-
s›l rol oynayabilece¤i tart›fl›lacakt›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›: 15-20)
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Girifl

Charcot’nun ilk MS hastas›n›n klinik ve patolojik özellikleri-
ni tan›mlamas›n›n üzerinden 150 y›l geçmifl olmas›na karfl›n,
MS’in etiyopatogenezi hala bilinmezli¤ini korumaktad›r. Hasta-
l›¤›n birden fazla genin etkisi ve uygun çevresel etmenlerin bir-
likteli¤i sonucunda ortaya ç›kt›¤› düflünülmektedir. Günümüze
kadar birçok tüm-genom taramas› yap›lm›fl olmas›na ra¤men
HLA lokusu d›fl›nda tekrarlanabilir bir bölge saptanamam›flt›r.
De¤iflik çevresel faktörlerin hastal›ktan sorumlu olabilece¤ine
yönelik onlarca çal›flma olmas›na karfl›n, bunlar›n hangi meka-
nizma ile hastal›¤› ortaya ç›kard›¤› bilinmemektedir. 

Hastal›¤›n seyri kifliden kifliye de¤iflmesine ra¤men MS, bi-
reysel farkl›l›klardan benzerlikler göstermektedir. Çok faktörlü,
çok genli bir hastal›k oldu¤u düflünülmekle birlikte, bunun has-
tal›¤›n homojenitesini nas›l aç›klayabilece¤ine yönelik hipotez-
ler eksiktir. Bu derleme ile çevresel faktörlerin epigenetik me-

kanizmalar üzerinden nas›l olup da bireyin genetik yap›s›n› de-
¤ifltirebilece¤i anlat›lmaya çal›fl›lacakt›r.

Genetik de¤ifliklikler mutasyon, insersiyon ve delesyon ola-
rak özetlenebilir. Bu de¤ifliklikler genin transkripsiyonunda ka-
l›t›l›r, kal›c›, nicel ve nitel de¤iflikliklere sebep olur. Son y›llarda
genom üzerindeki tek de¤iflikli¤in genetik de¤ifliklikler olmad›¤›,
epigenetik düzenleme ile de benzer ve güçlü bir etkinin olufla-
bilece¤i anlafl›lm›flt›r. 1990 ortalar›nda Holliday, metillenmifl si-
tozinle (Me-C) at›fta bulunup, “DNA’da sadece 4 de¤il, en az›n-
dan 5 farkl› baz vard›r” diyerek, epigenetik bilginin ne kadar ih-
mal edildi¤ini vurgulamaya çal›flm›flt›r (1).

Epigenetik Nedir?

Nükleotid s›ralamas›nda de¤ifliklik olmamas›na ra¤men
aktar›labilir olan DNA ve kromatindeki potansiyel tersinir dü-
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zenlemelere epigenetik de¤ifliklikler ad› verilmektedir. Epige-
netik de¤iflikliklerin en önemli özelli¤i, DNA dizinini (nükleotid
sekans›; ACTG) de¤ifltirmemesidir. Buna ra¤men genlerin pro-
motor bölgelerinde neden oldu¤u düzenleme ile, ilgili genin
transkripsiyonunda nicel de¤iflikliklere neden olmaktad›r. Bu,
iliflkili genin transkripsiyonunu bask›layabilir veya serbestlefl-
tirebilir.

Epigenetik düzenlemeler, sekans›n de¤iflime u¤ramam›fl ol-
mas› nedeni ile dinamiktir. Baflka flekilde söylemek gerekirse
sekansa ait mutasyonlar gibi kal›c› de¤ildir. Hücrenin ihtiyac›na
göre artm›fl olan transkripsiyon yeri geldi¤inde susturulabilir.
Bu sayede genetik kontrolün anl›k ihtiyaçlar› da sa¤lanabilmek-
tedir.

Epigenetik düzenlemenin bir baflka önemli özelli¤i, oluflan
de¤iflikliklerin aktar›labilir olmas›d›r (2). Bu sayede hücrenin
çevreden edindi¤i bilgi bir sonraki nesle geçebilmektedir.

Epigenetik bilginin tümüne epigenom ad› verilmektedir. ‹n-
san genom projesinin sonland›r›lmas›ndan sonra son y›llarda
Birleflik Krall›k’taki Sanger Enstitüsü’nün bafl›n› çekti¤i insan
epigenom projesi (HEP) (http://www.epigenome.org) üzerinde
çal›fl›lmaktad›r. Bu projede bafllang›ç olarak 6., 20. ve 22. kro-
mozomlardaki doku spesifik DNA metilasyon paternlerinin
araflt›r›lmas› planlanm›flt›r (3).

Epigenetik mutasyona sebep olan baz› patojenler de bilin-
mektedir. Bunlara epimutajenler ad› verilmektedir. Epimutajen-
ler ve mutajenlerin her ikisi de epigenom ve genomda kal›t›l›r
de¤ifliklikler oluflturmaktad›r. DNA-metilasyonunu azaltan kim-
yasal epimutajenlere örnek olarak: 5-azasitidin (5-AZA), retino-
ik asit, butiril cAMP, bromobenzen say›labilir. Endojen ajanlar-
dan estradiolde metilasyon paternini de¤ifltirmektedir (4). Yay-
g›n olarak kullan›lan ilaçlardan biri olan valproik asit de bir his-
ton deasetilaz (HDAC) inhibitörüdür.

Genetik Kontrol ve Epigenetik Düzenleme

Francis Crick’in 1958’de ilk olarak sözünü etti¤i moleküler bi-
yolojinin temel dogmas›, nükleik asitle kodlanan bilginin mRNA
üzerinden proteine translasyonunun oldu¤unu, bunun da tersi-
nir bir ifllev olmad›¤›n› iddia eder (fiekil 1). Oysa 1980’lerden
sonra bulunan moleküler kan›tlar bunun zaman zaman tersinin
de söz konusu oldu¤unu, sekans de¤iflikli¤i ile sonlanmasa bile

çevresel faktörlerin DNA transkripsiyonunu, hem nicel hem de
nitel olarak de¤ifltirebildi¤ini ortaya koymaktad›r.

Epigenetik düzenlemeler birçok farkl› mekanizmayla gelifl-
mektedir (Tablo 1). Bunlardan en iyi bilineni DNA-metilasyonu-
dur. Bu, yaklafl›k 1 kb uzunlu¤undaki CpG adalar› ad› verilen,
%50’den fazla nükleotidin sitozin ve guaninden olufltu¤u promo-
tor bölgelerindeki sitozinin (C) metilasyonudur. DNA-metil-
transferazlarca (DNMT) yap›lan bu düzenleme ile genin trans-
kripsiyonu susturulmaktad›r. Bu enzim mitozla ortaya ç›kan ye-
ni DNA’n›n metillenmesi ve epigenetik bilginin korunmas›n›
sa¤lamaktad›r. Bu de¤iflikli¤in mitozla aktar›labilmesi, çevresel
faktörlerin uzun süreli etkilerini aç›klamak aç›s›ndan önemlidir.

Baz› hastal›klarda promotor bölgelerinin nas›l olup da uy-
gunsuz flekilde hipermetile edildi¤i bilinmezli¤ini korumaktad›r.
Bu konuda de¤iflik hipotezler mevcuttur. Bunlardan biri de
DNMT’lerin gere¤inden uzun süre ortamda bulunmas›d›r. Her
enzim gibi bir ömrü olan DNMT’in ortamda daha uzun süre y›k›l-
madan kalan varyantlar›, DNA’n›n hipermetilasyonunun sebebi
olabilir. Bu ayr›ca, demetilazlar›n yetersizli¤i ve ikincil olarak
DNA metillenmesine neden olan histon metilazlar›n hiperaktivi-
tesi sonucu da oluflabilmektedir.

Metillenmifl sitozin (5-MeC) deaminasyonla timine (T) kolay-
l›kla dönebilmektedir. Bu nedenle DNA’n›n metilasyonu mutas-
yonel s›cak noktalar yaratarak genomik mutasyonlara da zemin
haz›rlamaktad›r (5) (fiekil 2).

DNA’n›n metilasyonu ile ortaya ç›kan kromatinin tekrar mo-
dellenmesinin bilinen en iyi örne¤i, ad›n› Mary Lyon’dan alan X
kromozomunun rastlant›sal inaktivasyonudur (Lyon hipotezi).
Asl›nda X kromozomundaki genlerin ço¤u cinsiyet ile iliflkili
genler de¤ildir. Bu nedenle erkek ve kad›nlarda eflit miktarda
translasyonunun olmas›n›n sa¤lanmas› gerekir. Bundan ötürü
difli hücrelerde fazla olan bir X kromozomu (Xinaktif) DNA meti-
lasyonu ile inaktive edilip heterokromatin haline getirilerek,
nükleusda Barr cisimci¤i olarak korunmaktad›r. Herfleye ra¤-
men Xinaktif‘in kodlad›¤› genlerin yaklafl›k %30’unun transkripsi-
yonunun oldu¤u düflünülmektedir. X kromozomundaki yap›sal
de¤ifliklik bu genlerin inaktivasyonunda sorunlar ç›kararak,

fiekil 1. Moleküler biyolojinin temel dogmas›. DNA’daki bilgi mRNA üzerin-
den (transkripsiyon) proteine (translasyon) aktar›lmaktad›r.

Transkripsiyon

DNA mRNA Protein

Translasyon

fiekil 2. Metillenmifl sitozin (5-MeC) deaminasyonla timine (T) dönüflmekte-
dir. Timin bir sonraki replikasyonda adenosinle çiftleflerek nokta mutasyonu
tamamlamaktad›r. Bu mekanizma ile DNA’n›n metilasyonu nokta mutasyon-
lar›n›n oldu¤u s›cak noktalar yaratmaktad›r

Tablo 1. Epigenetik düzenlemeler

• DNA metilasyonu
• Histon metilasyonu
• Histon asetilasyonu
• Histon fosforilasyonu
• Histon ubikutinasyonu
• Histon sitrulinizasyonu
• Histon ribozillenmesi
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susturulmas› gereken genlerin eksprese olmas› sonucunu do-
¤urabilir. Bu da ilgili genin fazla ekspresyonuyla sonuçlanarak
hastal›k sebebi olabilir. X kromozomundaki k›r›lmaya uygun s›-
cak bölgelerin çoklu¤u (6) göz önüne al›n›rsa baz› hastal›klar›n
(Xinaktif)’den kaynaklanmas›n›n ihtimal dahilinde oldu¤unu dü-
flünmek gerekir.

Epigenetik Düzenlemede Histonlar›n Rolü

Nükleer DNA oktamerik histon kompleksi etraf›nda sar›l›
olarak bulunmaktad›r. H2a, H2b, H3, and H4 alt-birimlerinden
oluflan oktamerik yap›n›n etraf›nda DNA, nukleus içinde kroma-
tini oluflturur. Uzun y›llar sadece yap›sal proteinler oldu¤u dü-
flünülen histonlar›n traskripsiyonun regülasyonunu da sa¤lad›-
¤› anlafl›lm›flt›r. ‹lk olarak 1960’larda histon asetiltransferazlar›n
(HAT) aktivitesi sonucu oluflan histon asetilasyonu ile artm›fl
transkripsiyon aras›ndaki iliflki ortaya konmufltur (7). Histonlar›n
asetillenmesiyle DNA ve histon aras›ndaki allosterik ba¤lar za-
y›flayarak, promotor bölgelerindeki DNA gevfleyip transkripsi-
yon faktörlerinin DNA’ya ulaflmas› ve transkripsiyonun bafllat›l-
mas› gerçekleflmektedir. Bu etki histon deasetilazlarca (HDAC)
ortadan kald›r›l›p, transkripsiyon gere¤inde susturulabilmekte-
dir (8) (fiekil 3).

DNA d›fl›nda histonlar›n H3K9 aminoasitlerinin histon-metil-
transferazlarca metilasyonu da söz konusudur (9). Histonlar›n
asetilasyonu, fosforilasyonu, sitrulinizasyonu, ubiqutinasyonu,
ribozilasyonu gibi di¤er mekanizmalarla da histon DNA iliflkisi
yeniden düzenlenip kromatinin yap›s› de¤iflmektedir (Tablo 1).

Epigenetik düzenlemenin histondan DNA’ya do¤ru akabilece¤i-
ni de gösteren bulgular mevcuttur. Buna göre histon deaseti-
lasyonu DNA metilasyonunu kolaylaflt›rarak genin susturulma-
s›n› sa¤lamaktad›r (fiekil 3).

Çevresel Etkiler Epigenomu Nas›l De¤ifltirmektedir?

Çevresel etkenlerin epigenetik mekanizmalar üzerinden gen
ekspresyonunu nas›l de¤ifltirebilece¤inin en iyi örneklerinden
biri de bir metil-grup donörü olan S-adenozil metionindir (SAM)
(10). Sar› kürk rengine neden olan agouti geni deneyleri, erken
geliflim döneminde diyetin etkisini çok çarp›c› flekilde göster-
mektedir. SAM’dan zengin diyetle beslenen gebe farelerin ço-
cuklar›nda aguti geni hipermetilasyonla bask›lanarak do¤an fa-
relerin kürk renkleri siyahlaflmaktad›r. Türkiye’de birçok ecza-
nede ek besin maddesi olarak reçetesiz sat›lan SAM’›n önemli
epigenetik de¤iflikliklere neden oldu¤unu gösteren birçok kan›t
mevcuttur.

Tek yumurta ikizlerinde yaflland›kça baz› genlerin ekspres-
yonlar›n›n kardefller aras›nda farkl›l›klar gösterdi¤i ortaya kon-
mufltur (11). Bu bulgunun DNA’s› ayn› olan iki bireyin yüzleflti¤i
çevresel faktörlerin kümülatif olarak farkl›l›klar göstermesi ile
geliflti¤i akla gelmektedir. MS’deki monozigotik ikiz çal›flmala-
r›nda ortaya konan diskordans›n sebebinin de bu epigenetik
farkl›l›klardan kaynakland›¤› düflünülebilir.

Viruslar da epigenomu de¤ifltirebilmektedir. Enfekte etti¤i
hücre içinde ba¤›fl›kl›k sisteminden kaçmay› baflarabilen Epste-
in-Barr virusu (EBV), bu ifli antijenik proteinlerin transkripsiyo-
nunu host DNA'n›n metilasyonuyla baflarmaktad›r (12). Bazen
bu de¤ifliklik s›ras›nda tümör bask›lay›c› genlerin promotorlar›-
n› da metilleyerek malign transformasyona neden oldu¤u da
düflünülmektedir. Çok iyi bilindi¤i gibi EBV, MS gibi MS’e çok
benzer genetik özellikler gösteren sistemik lupus eritematosus
(SLE) ve romatoid artrit’in etiyopatogenezinde de sorumlu tutu-
lan ajanlardan biridir (13, 14).

Multifaktöryel Hastal›klar ve Epigenetik

Özellikle son 10 y›lda birçok multifaktöryel-multijenik hasta-
l›¤›n etiyolojisinde epigenetik regülasyon bozuklu¤unun rol oy-
nad›¤›n›n konu edildi¤i birçok derleme ve hipotez yay›nlanm›fl-
t›r (15-17). Güvenilir ve tekrarlanabilir kan›tlar› halen eksik ol-
makla birlikte günümüze kadar edinilen veriler bunun olabilece-
¤ini kuvvetle destekler niteliktedir. 

Özellikle son 15 y›lda onkoloji alan›ndaki bulgular onkoge-
nez ve epigenetik de¤ifliklikler aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤unu
ortaya koymufltur. Tümör bask›lay›c› gen promotorlar›n›n ço-
¤unda CpG adalar› bulunmaktad›r. DNMT’larca hipermetile
edilmifl tümör bask›lay›c› genler, onkogenlerin aktive olmas›na
ve tümor oluflumuna yol açmaktad›r (18). ‹nsanlarda izlenen 98
primer tümörün genomik taramas›nda uygunsuz flekilde metil-

fiekil 3. DNA, oktamerik yap›daki histon (H) kompleksinin etraf›nda dolana-
rak nükleozom yap›s›n› oluflturmaktad›r. Histon asetiltransferaz enzimi
(HAT) histonlara asetil gruplar› (a) ekleyerek DNA ile histonlar aras›ndaki al-
losterik ba¤lar› gevfletmektedir. Bu sayede transkripsiyon faktörleri DNA’ya
ba¤lan›p transkripsiyonu bafllatabilmektedir. Histonlardaki asetil gruplar›
histon deasetilaz enzimi (HDAC) ile ortadan kald›r›lmaktad›r. Histonlar›n de-
asetile edilmesi, DNA metiltransferazlar›n (DNMT) sitozinleri (c) metilleme-
sini (M) kolaylaflt›rarak, transkripsiyonun yap›lamad›¤› heterokromatin yap›-
s›n› oluflturmaktad›r
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lenmifl 600 CpG adas›n›n oldu¤u gösterilmifltir (19). Bunlardan
önemli bir k›sm›n›n halen ifllevinin ne oldu¤u bilinmemektedir. 

Art›k günümüzde özellikle onkoloji alan›nda epigenetik te-
davilerden bahsedilmeye bafllanm›flt›r. Bunlardan biri de bir
HDAC inhibitörü olan vorinostat’d›r (suberoylanilid hydroksamik
asid). Bu ilac›n denendi¤i solid organ ve hematolojik malinite-
lerle ilgili faz 1 ve 2 çal›flmalar› halen sürmektedir.

Multifaktöryel hastal›klar ve çevre iliflkisini hijyen hipotezin-
den bahsetmeden geçmek do¤ru olmayacakt›r. Bu hipotez, al-
lerjik rinokonjunktivitin çocuklarda ve küçük ailelerde daha s›k
görülmesi üzerine ortaya at›lm›flt›r (20). Hijyenik ortamda yafla-
yan bireylerde daha s›k allerjik rinitin görülmesi, çevresel pato-
jenlere daha fazla maruz kalan bireylerde ba¤›fl›kl›k genlerin-
den baz›lar›n›n bask›land›¤›n› düflündürmektedir. Daha çok ba-
t›l› yaflam tarz›na özgü görece steril ortamda yaflayan çocuklar-
da s›k görülen immün sistem hastal›klar› ve hijyen hipotezi MS’e
de uyarlanabilir özellikler göstermektedir.

Kromatinin tekrar modellenmesi ile iliflkili oldu¤u düflünülen
birçok hastal›k vard›r (21) (Tablo 2). Bunlar içinde en çok tart›-
fl›lanlar›ndan bir k›sm› da flizofreni, bipolar bozukluk ve depres-
yon gibi psikiyatrik hastal›klard›r. 1960’larda flizofreni hastalar›-
na bir methionin donörü olan L-metionin tedavisi uygulanm›fl,
bu tedavi alt›nda hastalar›n %70’inin daha da kötüleflmesi ne-
deni ile tedaviden vazgeçilmifltir (22, 23). Bunun neden geliflti¤i
çok yak›n bir tarihe kadar anlafl›lamam›flt›r. Costa ve ark.’› flizof-
reni hastalar›nda reelin ve GAD67’nin ekspresyonunun azalm›fl
oldu¤unu, bunun da ilgili promotorlar›n hipermetilasyonu ile
iliflkili oldu¤unu göstermifllerdir (24, 25). Yine ayn› grup DNMT1
mRNA düzeyinin flizofreni hastalar›n›n korteksinde artt›¤›n› insi-
tu-hibridizasyon yöntemi ile göstermifllerdir.

Multifaktöryel otoimmün hastal›klar içinde MS’e çok benzer
özellikler gösteren SLE’de serumda histon ve DNA gibi nükleer
antijenlere karfl› antikor bulunmaktad›r. SLE’de esas olarak iki

mekanizma söz konusudur: Artm›fl lenfosit/monosit apoptozu ve
apoptotik hücre y›k›m› s›ras›nda ortaya ç›kan nükleer materyele
karfl› geliflen oto-immün yan›t. Aktif dönemdeki SLE hastalar›n›n
T-hücrelerinde hipometilasyon oldu¤u gösterilmifltir (26). Bu hipo-
metilasyonun azalm›fl DNMT ekspresyonu ile iliflkili oldu¤u düflü-
nülebilir. 

Ayr›ca baz› ilaçlar da SLE ve epigenetik modulasyon aras›n-
daki iliflki hakk›nda oldukça ayd›nlat›c›r. Nonspesifik olarak tüm
genomda hipometilasyona neden olan 5-AZA, fare modellerinde
SLE benzeri bir tabloya neden olmaktad›r. Bunun d›fl›nda kom-
petetif bir DNMT inhibitörü olan prokainamid (27) ve indirekt me-
kanizmalarla DNMT düzeyini düflüren hidralazinin de SLE ben-
zeri hastal›¤a neden oldu¤u uzun zamand›r bilinmektedir.

MS’in Epigenetik Bir Hastal›k Olabilece¤ine 
Yönelik Kan›tlar

MS’e genetik yatk›nl›¤›n en önemli göstergesi kuflkusuz ki,
tek yumurta ikizlerinde efl zamanl› hastal›k riskinin çift yumurta
ikizlerine göre 10 kat artt›¤›na dair güçlü epidemiyolojik kan›t-
lard›r (%25.9’a karfl› %2.3) (28). Bu bilgi genetik yatk›nl›k hakk›n-
da bilgi vermesine karfl›n geri kalan %75 monozigotik ikizin ne-
den hasta olmad›¤› sorusunu akla getirmektedir.

‹kizler d›fl›nda MS’e ailesel yatk›nl›¤›n oldu¤u uzun zamand›r
bilinmektedir. Klini¤imizde izlenen MS hastalar›n›n %8’inin bir ak-
rabas›nda MS bulunmaktad›r. Ebeveynlerinden birinde hastal›¤›n
varl›¤›nda çocuklarda yafla göre düzeltilmifl risk %2’dir. Kardefl-
ler için ise bu oran %3-4’tür (29). Bu ailesel yatk›nl›¤›n sadece ge-
netik özelliklerin paylafl›lmas›n›n yan›s›ra, çevresel özelliklerin
paylafl›m›na ba¤l› da olabilece¤i unutulmamal›d›r.

Yukar›da bahsedildi¤i gibi X kromozomu inaktivasyonu epi-
genetik mekanizmalarla oluflmaktad›r. Birçok otoimmün hasta-
l›k gibi MS de kad›nlarda daha s›k izlenmektedir. Otoimmün
hastal›klar›n en az›ndan baz›lar›n›n X kromozomu inaktivasyonu
s›ras›ndaki patolojilerle olufltu¤u düflünülebilir (30).

Çevresel faktörlerin bafl›nda say›lan Herpes Simpleks virus
(HSV) ve EBV gibi viruslerin MS’in etiyopatogenezinde rol oyna-
d›¤›na yönelik birçok hipotez bulunmaktad›r. Bunlardan EBV’u
DNA metilasyonu gibi epigenetik mekanizmalar kullanarak B-
hücrelerini ölümsüzlefltirebilmektedir. Benzer bir mekanizma ile
EBV, DNA’da kritik noktalarda yaratt›¤› epigenetik de¤ifliklikler-
le MS’i ortaya ç›kar›yor olabilir.

DNA metilasyonu d›fl›nda histon modifikasyonu da MS’in or-
taya ç›k›fl›nda rol oynuyor olabilir. Bunu düflündüren baz› bulgu-
lar ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Örne¤in Cameol ve ark. bir
HDAC inhibitörü olan trikostatin A’n›n deneysel allerjik ensefa-
lomiyelit modelinde spinal kordda inflamasyon, demiyelinizas-
yon ve aksonal kayb›n› azaltt›¤›n› göstermifltir (31).

Moscarello ve ark. MS’de miyelin bazik proteininin (MBP)
posttranslasyonel sitrulinizasyonu sonucunda, daha az katyo-
nik hale gelerek miyelin tabakalar›n› stabilize edemedi¤i hipote-
zini öne sürmüfltür (32). Bu miyelin y›k›m›na neden olmaktad›r.

Tablo 2. Epigenetik bozukluklar›n izlendi¤i di¤er hastal›klar

• Rett sendromu
• Angelman sendromu
• Prader-Willi sendromu
• Beckwith-Wiedemann sendromu
• fiizofreni
• SLE
• Frajil X sendromu
• Otizm
• Kanserler (lenfoma, lösemi, meme, özefagus, mide, kolon, glioma, akci¤er v.b.)
• α-talasemi, X’e ba¤›ml› mental retardasyon
• Serebro-okülo-fasio-skeletal sendrom
• Cockayne sendromu tip B
• Rubinstein Taybi sendromu
• Schimke immüno-osseöz displazisi
• Juberg-Marsidi sendromu
• Coffin-Lowry sendromu
• Carpenter-Waziri sendromu
• Sutherland-Haan sendromu
• Smith-Fineman-Myers sendromu
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Yine ayn› grup MS’de, normal görünüfllü ak maddede arginini
sitruline çeviren peptidilarginin deiminazlar›n (PAD’lar) histon
sitrulinizasyonuna neden oldu¤unu göstermifltir. Normalde si-
toplazmik bir enzim olan PAD’lar›n nukleusa translokasyonu da
ortamdaki TNF-α ile iliflkilidir (33).

Lenfositler, B ve T-hücre ay›r›m›ndan T-hücre reseptörleri-
nin alt-tipine farkl›laflmalar›n›n her aflamas›nda, DNA sekans›n-
daki farkl›l›klardan ba¤›ms›z mekanizmalar› kullanmaktad›r. T-
hücreleri ile iliflkili immünolojik yan›tta DNA-metilasyonu, metil-
CpG ba¤lay›c› proteinler ve histon modifikasyonu önemli rol oy-
namaktad›r. Sitokin sentezi s›ras›nda da epigenetik mekanizma-
lar kullan›lmaktad›r. T-hücreleri uyar›lmam›fl durumdayken IL-2
sentezi hipermetilasyonla bask›lanmaktad›r (34). DNA-demeti-
lasyonuna yol açan 5-AZA’n›n in vitro IL-2 sentezini artt›rd›¤› da
gösterilmifltir (35). IL-2’nin yan›s›ra TNF-α sekresyonu da DNA-
metilasyonu ile düzenlenmektedir. DNMT knock-out T-hücrele-
rinin TNF-α yan›t› 5-10 kat artmaktad›r (36). IL-4, IL-13 ve IL-5’in
de sekresyonunda da DNA metilasyonu rol oynamaktad›r (37).

MS’in sadece genetik bir hastal›k olmad›¤›n› düflündüren
baflka bulgular da vard›r (Tablo 3). MS’in bölgesel özellikler
gösterdi¤i uzun süredir bilinmektedir. MS epidemilerinden de
bahsedilmektedir. 1940 öncesine kadar Norveç k›y›s›ndaki Fo-
roe adas›nda MS vakas› yokken II. Dünya savafl›ndan sonra ‹n-
giliz istilas›yla MS vakalar›nda belirgin art›fl gözlenmifltir. Has-
tal›¤›n s›kl›¤› üzerinde enlemsel ve bölgesel farkl›l›klar›n bulun-
mas›n›n as›l nedeni, ülkeler aras›ndaki bakteriyel ve virolojik
fauna farkl›l›klar› olabilir. Ergenlik öncesinde miyelin geliflimi s›-
ras›nda gerçekleflen bir çevresel olay (muhtemelen bir enfeksi-
yon) hastal›k geliflimine neden oluyor olabilir. Ayr›ca MS hasta-
lar›n›n BOS ve serumlar›nda birçok farkl› virusa karfl› artm›fl an-
tikor yan›t› bulunmaktad›r. 

Sonuç

Günümüze kadar yap›lm›fl olan tüm-genom taramalar›na
ra¤men HLA lokusu d›fl›nda genel geçer bir lokusun bulunama-
m›fl olmas›, MS’in etiyolojisinde DNA sekans de¤iflikli¤inden
baflka bir patolojinin varl›¤›n› akla getirmektedir. Son 15 y›lda
daha iyi anlamaya bafllad›¤›m›z epigenetik düzenlemenin,
MS’in etiyopatogenezinde rol oynayabilece¤ini düflündüren
birçok bulgu vard›r. Bu mekanizmalar›n daha iyi ayd›nlat›lmas›
önümüzdeki y›llarda MS gibi multifaktöryel hastal›klar›n anlafl›l-
mas› aç›s›ndan çok önemli bilgiler sa¤layacakt›r. 

Kaynaklar

1. Holliday R. Epigenetics: an overview. 1994; Dev Genet:15:453-7.
2. Morgan HD, Sutherland HGE, Martin DLK ve ark. Epigenetic inheritan-

ce at the agouti locus in the mouse. Nat Genet 1999; 23:314-8.
3. Brena RM, Huang THM, Plass C. Toward a human epigenome. Nat

Genet 2006; 38:1359-60.
4. Wilks A, Seldron M, Jost JP. An estrogen dependent demethylation at

the 5’end of the avian vitellogenin gene is independent of DNA
synthesis. Nucleic Acids Res 1984; 12:1163-77.

5. MacPhee DG. Epigenetics and epimutagens: some new perspectives
on cancer, germ line effects and endocrine disrupters. Mutat Res
1998; 400:369-79.

6. Blair HJ, Reed V, Gormally E ve ark. Positioning of five genes (CASK,
ART, SAT, IMAGE cDNAs 248928 and 253949) from the human X chro-
mosome short arm with respect to evolutionary breakpoints on the
mouse X chromosome. Mamm Genome 2000; 11:710-2.

7. Allfrey VG, Faulkner R, Mirsky AE. Acetylation and methylation of his-
tones and their possible role in the regulation of RNA synthesis. Proc
Natl Acad Sci USA 1964; 51:786-94.

8. Taunton J, Hassig CA, Schreiber SL. A mammalian histone deacety-
lase related to the yeast transcriptional regulator Rpd3p. Science
1996; 272:408-11.

9. Fuks F. DNA methylation and histone modifications: teaming up to si-
lence genes. Current Opinion in Genetics & Development 2005;
15:490-5.

10. Jiang YH, BresslerJ, Beaudet, AL. Epigenetics and human disease.
Annu Rev Genomics Hum Genet 2004; 5:479-510.

11. Martin GM. Epigenetic drift in aging identical twins. Proc Natl Acad
Sci USA 2005; 102:10413-4.

12. Tao Q, Robertson KD. Stealth technology: how Epstein-Barr virus uti-
lizes DNA methylation to cloak itself from immune detection. Clin Im-
munol 2003; 10:53-63.

13. Ascherio A., Munch M. Epstein-Barr virus and multiple sclerosis. Epi-
demiology 2000; 11:220-4.

14. Fox R. Epstein-Barr virus and human autoimmune diseases: possibili-
ties and pitfalls. J Virol Methods 1988; 21:19-27.

15. Jiang YH, Bressler J, Beaudet AL. Epigenetics and Human Disease.
Annu Rev Genomics Hum Genet 2004; 5:479-510.

16. Beaudet AL. Is medical genetics neglecting epigenetics? Genet Med
2002; 4:399-402.

17 Dennis C. Epigenetics and disease: altered states. Nature. 2003;
421:686-8.

18 Momparler RL. Cancer epigenetics. Oncogene 2003; 22:6479-83.
19. Costello JF, Frühwald MC, Smiraglia DJ ve ark. Aberrant CpG-island

methylation has non-random and tumour-type-specific patterns. Nat
Genet. 2000; 24:132-8.

20. Strachan D, Sibbald B, Weiland S, et al. Worldwide variations in pre-
valence of symptoms of allergic rhinoconjunctivitis in children: the In-
ternational Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Pe-
diatr Allergy Immunol 1997; 8:161-76.

21. Huang C, Sloan EA, Boerkoel. Chromatin remodeling and human di-
sease. Cur Opin Genet Dev 2003; 13:246-52.

22. Pollin W, Cardon PV, Kety SS. Effects of amino acid feedings in schi-
zophrenia patients treated with iproniazid. Science 1961; 133:104-5.

23. Brune GG, Hinwich HE. Effects of methionine loading on the behavior
of schizophrenia patients. J of Nerv Ment Dis 1962; 134:447-50.

24. Costa E, Chen Y, Davis J ve ark. Reelin and schizophrenia: a disease
at the interface of the genome and the epigenome. Mol Interv 2002;
2:47-57.

25. Guidotti A, Auta J, Davis JM ve ark. Decrease in reelin and glutamic
acid decarboxylase67 (GAD67) expression in schizophrenia and bipo-
lar disorder: a postmortem brain study. Arch Gen Psychiatry 2000;
57:1061-9.

26. Richardson B, Scheinbart L, Strahler J ve ark. Evidence for impaired
T cell DNA methylation in systemic lupus erythematosus and rheuma-
toid arthritis. Arthritis Rheum 1990; 33:1665-73.

Tablo 3. MS’in sadece genetik bir hastal›k olmad›¤›na yönelik kan›tlar

• Monozigot ikizlerdeki diskordans
• Co¤rafi/bölgesel yatk›nl›k
• Göç çal›flmalar›
• MS epidemisi
• Postenfeksiyöz myelin hastal›klar› ile patolojik ve klinik benzerlik
• Serum ve BOS’da patojenlere karfl› artm›fl antikor yan›t›
• Tüm-genom taramalar›nda HLA d›fl›nda baflka bir lokusun bulunamam›fl olmas›

Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›: 15-20
Archives of Neuropsychiatry 2008; 45 Supplement: 15-20

Kürtüncü ve ark.
Multipl Skleroz: Epigenetik Bir Hastal›k Olabilir mi? 19



27. Scheinbart LSMA, Johnson LA, Gross SR ve ark. Procainamide inhi-
bits DNA methyltransferase in a human T cell line. J Rheumatol. 1991;
18:530-4.

28 Ebers GC, Bulman DE, Sadovnick AD ve ark. A population-based
study of multiple sclerosis in twins. N Engl J Med 1986; 315:1638-42.

29. Robertson NP, Fraser M, Deans J ve ark. Age-adjusted recurrence
risks for relatives of patients with multiple sclerosis. Brain 1996;
119:449-55.

30. Brooks WH. Autoimmune disorders result from loss of epigenetic
control following chromosome damage. Med Hypotheses. 2005;
64:590-8.

31. Camelo S, Iglesias AH, Hwang D ve ark. Transcriptional therapy with the
histone deacetylase inhibitor trichostatin A ameliorates experimental
autoimmune encephalomyelitis. J Neuroimmunol 2005; 164:10-21.

32. Moscarello MA, Wood DD, Ackerley C ve ark. Myelin in multiple scle-
rosis is developmentally immature. J Clin Invest. 1994; 94:146-54.

33. Mastronardi FG, Wood DD, Mei J ve ark. Increased Citrullination of
Histone H3 in Multiple Sclerosis Brain and Animal Models of Demye-
lination: A Role for Tumor Necrosis Factor-Induced Peptidylarginine
Deiminase Translocation. J Neurosci 2006; 26:11387-96.

34 Bruniquel D, Schwartz RH. Selective, stable demethylation of the in-
terleukin-2 gene enhances transcription by an active process. Nat
Immunol 2003; 4:235-40.

35. Ballas ZK. The use of 5-azacytidine to establish constitutive interleu-
kin 2-producing clones of the EL4 thymoma. J Immunol 1984; 133:7-9.

36. Makar KW, Wilson CB. DNA methylation is a nonredundant repressor
of the Th2 effector program. J Immunol 2004; 173:4402-6.

37. Wilson CB, Makar KWb, Shnyreva M ve ark. DNA methylation and the
expanding epigenetics of T cell lineage commitment. Semin Immunol
2005; 17:105-19.

Kürtüncü ve ark.
Multipl Skleroz: Epigenetik Bir Hastal›k Olabilir mi?

Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45 Özel Say›: 15-20
Archives of Neuropsychiatry 2008; 45 Supplement: 15-2020


