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Abstract
Background and purpose: Diabetic foot ulcer is a complication of type 2 diabetes. Various
factors, such as changes in the level of cytokines (especially IL-1β) can interfere with the development of
diabetic foot ulcer. Several factors affect the level of IL-1β levels, including the rate of neurotransmitter,
especially dopamine and its receptors. The aim of this study was to investigate the changes in IL-1β and
dopamine DRD2 receptor in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in diabetic foot ulcers.
Materials and methods: In a cross sectional comparative study, peripheral blood samples were
collected from 31 subjects with diabetic foot ulcer, 29 without ulcer, and 25 healthy individuals (control).
Total mRNA was extracted from PBMCs and cDNA was synthesized to study the DRD2 and il-1β gene
expression variations by real time PCR. Concentration of il-1β was also investigated in sera.
Results: Significant decrease was seen in gene expression and sera concentration of il-1β in
PBMCs in diabetic patients with foot ulcer. There was also a significant reduction in the expression of
DRD2 receptor gene in patients with and without foot ulcer.
Conclusion: Reduction of IL-1β expression seems to be related to changes in the expression of
DRD2 receptor gene. Therefore, after supplementary studies, reducing the expression of DRD2 could be
regarded as a prognostic factor and as an effective factor in the spread of diabetic foot ulcer.
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چكیده
سابقه و هدف :زخم پای دیابتی یکی از معضالت بیماری دیابت نوع  2م یباش  .ووام م ملت ی از جم غ یی رات
میزان سیتوکینهایی مثم اینترلوکین )IL-1β( 1 β -می غوان .در رون .بهبود زخم پای دیابتی اختالل ایجاد کن .فاکتورهای
ملت ی در غ ییرات میزان  IL-1βمیغوان .مؤثر باش .ک از جم آنها میغوان ب غ ییرات میزان نوروغرانسمیترها (خصوصا
دوپامین) و گیرن.ه های آن ها اشاره نمود ه.ف از انجام این مطالع بررسی غ ییرات  IL-1βو گیرن.ه دوپ امین  DRD2در
س ول های غک هست ای خون محیطی( )PBMCدر زخم دیابت بوده است
مواد و روشها :در این مطالع مقطعی و مقایس ای در سال  ،1931نمون خون محیطی از  91بیم ار دی ابتی دارای زخ م
پا و  23بیمار دیابتی ب.ون زخم و  22ن ر غیر مبتال ب دیابت ب ونوان گروه کنترل جمعآوری ش .پس از ج.ا سازی س ولهای
 PBMCsاز آنها  RNAک ی استلراج و  cDNAس نتز و در نهای ت می زان غ یی رات بی ان ژنه ای IL-1βو گیرن .ه  DRD2ب ا
غکنیک real time PCRان.ازهگیری ش .همچنین غ ظت سرمی  IL-1βدر سرم این بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت
یافتهها :کاهش معنیداری در بیان ژن  ،IL-1βهم چنین کاهش غ ظت سرمی این سیتوکین در افراد دیابتی با زخ م پ ا
دی.ه ش .هم چنین کاهش معنیدار بیان ژن گیرن.ه  DRD2در بیماران با و ب.ون زخم پا مشاه.ه ش.
استنتاج :ب نظر میرس .کاهش بیان  IL-1βدر ارغباط با غ ییرات بیان ژن گیرن.ه  DRD2میباش .بنابراین بع .از انجام
مطالعات غکمی ی شای .بتوان چنین اظهار داشت ک کاهش بیان  DRD2را ب ونوان یک وامم پیش آگهی معرف ی ک رده و
ب ونوان وام ی موثر در گسترش زخم پای دیابتی دانست
واژه های کلیدی :دیابت ،زخم پا ،گیرن.ه های دوپامین ،غ

ییرات بیان ژنIL-1β ،

مقدمه
دیابت ن وع  )Type 2 Diabetes)T2D(2ب ون وان
یک بیماری با واسط سیستم ایمنی است ک منجر ب اختالل

در مسیر پیام رسانی انسولین و غلریب انتلابی س ول ه ای
 βبا واسط سیتوکی ن ها میش ود( )1زخ م پ ای دی ابت ی

مولف مسئول :مجید پرنور -غهران :جهاد دانشگاهی واح .و وم پزشکی غهران ،مرکز غحقیقات لیزر در پزشکی
 1دانشجوی کارشناسی ارش .ژنتیک ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واح .دام ان ،دام ان ،ایران
 2استادیار ،گروه پژوهشی غرمیم نوری مرکز غحقیقات لیزر در پزشکی ،جهاد دانشگاهی واح .و وم پزشکی غهران ،غهران ،ایران
 9استادیار ،گروه ژنتیک ،دانشک.ه و وم پای  ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 4استادیار ،پژوهشگاه م ی و مهن.سی ژنتیک و بیوغکنولوژی ،غهران ،ایران
 2استادیار ،گروه ارغوپ.ی ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی ،دانشگاه و وم پزشکی غهران ،غهران ،ایران
غاریخ غصویب 1931/3/22 :
غاریخ ارجاع جهت اصالحات 1931/7/9:
 غاریخ دریافت 1931/1/22 :

75

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

E-mail: pornour@acecr.ac.ir

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 612تير 6931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 13:05 +0330 on Saturday February 16th 2019

تغییرات بیان گیرنده  DRD2دوپامین و سیتوکین  IL-1βدخیل در
روند بهبود زخم های دیابتی در مبتالیان دیابت نوع 2

پژوهشی

ندا ابراهیم زاده و همکاران

م زمن

میباش .ک ب واسط وجود گیرن.هه ای ملت ف آن در

و

س ولها اغ اق م یافت  )12(.ب روز غ یی رات در پروفای م

مرگ و میر ناشی از این بیماری است گرچ نوروپ اغی،

بیانی این گیرن.هها باو بروز انواع اختالات فیزیولوژیک

بیماری وروق و غروما وامم اص ی غوس ع  DFUاس ت،

وبیماریهای ملت ف میشود( )12،11سیستم دوپ امینرژیکی

اما ضعف بهبود زخم وامم اص ی ایجاد زخم های مزمن

نیز در غنظیم مرکزی و محیطی سوختهای ک م ب .ن و

و قطع انتهایی وضو میباش )2(.غقریبا غم ام س ول ه ای

هوموستاز انرژی دخیم است غ ییرات ای ن مس یر غنظ یم

هست دار ،ب ویژه س ولهای ان.و /اپیت ی ال و ماکروفاژه ا

مرکزی در م.لهای مقاوم ب انس ولین جون .گان( )19و

غوان ایی غولی  .س یتوکینه ای اینترل وکین،(IL-1) 1 -

بیماران مبتال ب

دیاب ت ن وع  2گ زارش ش .ه اس ت()12

اینترلوکین (IL-6) 1-و ف اکتور نک روزهکنن .ه غوم ور-

مس یر پی ام رس انی دوپ امین ب وس ی دو ن وع ملت ف

آل ا ) (TNF-αرا دارن  .خ انواده  IL-1ی ک گ روه از

گیرن .ه  G-پروغئین ی م رغبا ب ا خ انوادهه

ای D1

سیتوکینها است ک نقش اص ی را در غنظیم پاس خه ای

( D1و )D5و  )D2,D3,D4( D2میباش.)14(.

پاغولوژی ک نتیج مستقیم دیاب ت و ی ا و وار

دیابت میباش .و از معضالت مهم به.اشتی با ووار

ایمن ی و الته ابی ب ازی م یکن  IL-1β )9(.یک ی از

جال ب غوج اس ت ک غم ام ای ن گیرن .هه ا در

سیتوکاینهای پیش التهابی اص ی است ک ب طور گسترده

س ولهای بت ای پ انکراس بی ان م یش ون ،.و ای ن نش ان

فرآین.های التهابی را غحت غاثیر قرار م یده  .و کنت رل

میده .ک برخی از این غرش ح انس ولین غحری ک ش .ه

دقی ق غولی  .آن در س طور رونویس ی و پ س از غرجم

غوسا گ وکز میغوان ،.در غنظیم غرشح انس ولین دخی م

مورد نی از اس ت( )4غ ظ ته ای ب اای گ وکز ،غولی .

باش )12(.بر این اساس ،دوپامین و همچنین گیرن.هه ای

 IL-1βرا در س ولهای پانکراس انس انی الق ا م یکن  .و

ملت ف گیرن.ه دوپامین  (DRD2) D2مانن .کینپی رول و

منجر ب اختالل در غرشح انسولین ،کاهش غکثیر س ولی

بروموکریپتین ،مانع غرشح انسولین در هر دو س ول بت ا و

و مرگ و میر س ولهای بتا از طریق آپوپتوز میشود()2

س ولهای ج.ا ش.ه از جون.گان میشود( )11و الوه ب ر

س ولهای بتای غولی.کنن.ه  IL-1βدر غرشحات پانکراس

این ،ی ک ف رم انتش ار زم ان بروم وکریپتین اخی راً ب رای

.هان)1(.

درم ان دیاب ت ن وع  2غایی  .ش .ه اس ت( ،)17ک نش ان

شواه .نشان میده .ک ن غنها وم کرد س وله ای بت ا،

میده DRD2 .احتمااً در غنظیم فرآین .های متابولی ک

ب ک کاهش پیشرون.ه در غوده ای ن س وله ا ب غظ اهر

ک ی.ی دخیم باش ،.اگر چ مکانیسم دقی ق وم م هن وز

 T2Dمنجر میشود ،ک ممک ن اس ت ب دلی م اف زایش

مع وم نیس ت

و الوه ب ر ای ن ،فق ا ن اد داون DRD2

آپوپتوز س وله ای بت ا باش  )7(.در نتیج ب ا فراخ وانی

غوس ا  ،siRNAو ن س ایر زیرپروغئینه ای گیرن .ه

س وله ای ایمن ی ،الته اب باف ت آغ از ش .ه و باو

دوپامین ،بر غرشح انسولین غحریک ش.ه غوس ا گ وکز

آزادسازی سیتوکاینها و کموکاینها از بافت چرب ی ب

در س وله ای INS-1Eب ر انس .اد انس ولین غ ثیر

گردش خون و در نتیج اف زایش الته اب در باف ته ای

میگ ارد( )12همچنین در س اله ای گ ش ت مطالع اغی

دیگر میشود( )2از طرفی دوپامین یکی از ب زرگغ رین

مبنی بر غاثیر گیرن.ههای دوپامینی در س ولهای ملت ف

انتقال دهن.ههای وص بی م ز اس ت و ان واع ملت ی از

ایمنی و بی ان فاکتوره ا و س ایتوکینه ای پ یش الته ابی

رفتارهای فیزیولوژیک مانن  .ش ناخت ،رفت ار غ ی ای،

انجام ش.ه است گیرن.ههای دوپ امینی  D2باو

غ یی ر

کنترل حرک ت و غرش ح هورم ونه ای غ .د درونری ز

در میزان سیتوکینها ب خص وس س یتوکینه ای پ یش

ملت ف را کنترل میکن )3(.مطالعات ملت ف نمایانگر

التهابی و ض .الته ابی در مونوس یته ای مش تق ش .ه از

ب دس ت آم .ه از بیم اران  T2Dمش اه.ه ش
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(( )Diabetic Foot Ulcer)DFUیک ی از آس یبه ا و

غاثیرات مت اوت دوپامین روی انواع س وله ا و باف ته ا

تغييرات بيان گيرنده دوپامين و سيتوکين  IL-1βدر زخم های دیابتي

و یرغم اهمیت  IL-1βو نقش آن ب ونوان یک فاکتور

کنار گ اشت ش.ن .از غمامی بیماران جهت نمون خ ون

پیش التهابی در غرمیم زخم (ب خصوس در مراحم اولی

و اطالوات بالینی رضایتنام کتبی براساس کمیت اخالق

غرمیم) و نقش گیرن.ههای دوپ امین ب وی ژه  DRD2در

در پژوهش و وم زیستی و پزشکی جهاد دانشگاهی (ک.
اخ الق  )ir.acecr.ibcrc.rec.1394.38اخ

غحری ک س یتوکینه ا (ب خص وس  ،)IL-1βب نظ ر

کمیت

میرس .ک مطالعاغی در مورد ارزی ابی می زان  IL-1βدر

گردی .با غوج ب این ک در خ انواده  D2س گیرن .ه

زخمهای دیابتی ،نقش آن در بهبود این زخمها و ارغباط

دوپامینی م.نظر میباش .ل ا برای محاسب حجم نمون از

آن با بیان گیرن.ه  DRD2در س وله ای غ ک هس ت ای

روش غلمین برآورد رگرسیونی براس اس غع .اد مت یره ای

انجام نش.ه اس ت بن ابراین ه .ف از انج ام ای ن مطالع

مستقم است اده م ی ش ود و ب ازای ه ر خ انواده  D2ده

ارزی ابی غ یی رات  IL-1βو گیرن .ه  DRD2دوپ امین در

بیمار در هر گروه مورد نیاز است ل ا با غوج ب این ک

س ولهای PBMCدر بیماران مبتال ب زخ مه ای دی ابتی

این خانواده شامم س وضو می باش  .ل ا در ه ر گ روه

در مقایس با افراد دیابتی ب.ون زخم پا و افراد غیردی ابتی

مقایس  92بیمار مورد در نظر گرفت ش  .در نهای ت 91

بوده است

بیمار مبتال ب زخم پای دیابتی با می انگین س نی  22س ال
(بین  22غا  72سال) 23 ،بیمار دی ابتی ب .ون زخ م پ ا ب ا

مواد و روش ها

میانگین سنی  23سال (بین  42غا  71سال) و  22ن ر افراد

مطالع حاضر یک مطالع مقطع ی و مقایس ای در

غیردیابتی با میانگین سنی  29سال (ب ین  47غ ا  72س ال)

س گروه بیماران دیابتی ب.ون زخم م زمن پ ای دی ابتی،

مورد مطالع قرار گرفتن .غع.ادی از نمون ه ا در گ روه

بیماران دیابتی با زخم م زمن پ ای دی ابتی و اف راد س الم

بیماران دیابتی ب.ون زخم و افراد سالم ب دلیم مشکالت

انجام ش.ه است نمون گیری ب ص ورت غیرغص ادفی در

غکنیکی و مشلص ش.ن سابق مثبت مص رف داروه ای

دس ترس از ب ین مراجع کنن .ه ب درمانگ اه غلصص ی

ض.افسردگی از مطالع کنار گ اشت ش.ن.

دیابت مرکز جامع غ رمیم زخ م جه اد دانش گاهی و وم
پزشکی غهران بین س اله ای  1934ل ای ت  1931انج ام

ج.اسازی س ول

ش .معیار ورود در خص وس بیم اران مب تال ب دیاب ت،

ج.اسازی س وله ای  PBMCب ا اس ت اده از روش

غشلیص قطعی دیابت ب ر اس اس دس تورالعمم کش وری

شیب غ ظت ف ایکول انج ام ش  )11(.نمون ه ای خ ون

(قن.خون ناشتای بیش از  )mg/dl 126ک غح ت درم ان

محیطی ( 2می یلیتر) از وری .ب دست آم .و در لول های

با انسولین بودن .در گروه بیماران دیابتی مب تال ب زخ م

آمادهس ازی س ولی ح اوی م اده ض  .انعق اد (هپ ارین)

مزمن دیابتی ،بیماران دیابتی غح ت درم ان انس ولین ک

جمعآوری ش .ابت.ا نمون های خون ب م .ت  2دقیق

مبتال ب زخم مزمن پای دیابتی (بیش از  1ه ت ) با درج

ب ا دور  922 gس انتری وژ ش .ن .و س رم نمون ه ا ب رای

وگنر ( 2ب.ون شواه.ی مبنی بر استئومی یت) ک از نظ ر

ارزیابی  IL-1βنگه.اری ش .سپس نمون ه ای خ ون ب ا

سنی و سابق دیابتی با گروه دیابتی همسان ش .ه بودن ،.

حجم مساوی مح ول نمک ی فس ات ب افر ) (PBSرقی ق

انتلاب ش.ن .افراد سالم نیز از بین همراهان مراجع کنن .ه

ش.ن .س ولهای محیطی غک هست خون ( )PBMCsاز

ک ب لحاظ سنی و جنسی همسان بودن ،.انتلاب ش .ن.

 2می ی لیتر هر نمون خون غوسا شیب غ ظ ت ف ایکول،

در صورت وجود و ون ت فع ال ی ا درگی ری اس تلوان،

) (Pharmacia, Uppsala, Swedenج.ا ش .ن ..غ راکم

شواه.ی مبنی بر مصرف داروهای ض  .افس ردگی و ی ا

س ول و اس مولیت ب غرغی ب  2/221 ± 2/221گ رم در
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ماکروفاژها در شرایا التهابی میشون ،)13(.در حالی ک

مواد اپیوئی.ی طی شش ماه گ شت این بیماران از مطالع

پژوهشی

ندا ابراهیم زاده و همکاران

برای ج.اس ازی س ول ،س انتری یوژ در م .ت  22دقیق

هر نوع  1 -2/2 ،dNTPsپیکوم ول پرایم ر 2/2 ،میکرولیت ر

است اده ش .ای ابری غشکیم ش .ه (ای ای ک در آن

 DNAپ یم راز ( Taqس یناژن ،ای ران) و  1میکرولیت ر از

لن وسیتها قرار دارن ).جمعآوری ش  .و س انتری یوژ ب ا

 cDNAب

ون وان ی ک الگ و در ه ر واک نش RT-PCR

دور  922 gب م.ت  12دقیق انج ام ش  .در آخ ر پ ت

م ورد اس ت اده ق رار گرف ت ب منظ ور غکثی ر ژنه ای

س ولی با مح ول  PBSشست

 IL-1β ،DRD2و  PCR ،β-actinدر دم ای  32درج

ش)11(.

سانتیگراد ب م .ت  2دقیق آغ از ش  .و در ط ول 92
RT-PCR

مجم وع  mRNAغ ام از س ول ه ای  PBMCب ا
است اده از کی ت اس تلراج  ،Roche( RNAآلم ان) ،ب ر
اس اس دس تورالعمم ش رکت س ازن.ه ،ج .ا ش  .ب رای
یکسانسازی غ ظت غمام نمون
و بررسی خ

های استلراج ش.ه RNA

وس و غ ظ ت  RNAاز دس تگاه NanoDrop

است اده ش .یک  μgاز  RNAدر ه ر نمون ب رای س نتز
 cDNAغوس ا کی ت س نتز ،Fermentase( cDNA
آلم ان) اس ت اده ش  .پرایمره ا ب ا اس ت اده از ن رم اف زار
 (WWW.oligo.net( oligo5ب رای  IL-1β ،DRD2و
ژن  β-actinب

ون

وان ژن خان

دار ،براس

اس

غ والیه ای ثب ت ش .ه در  GenBankطراح ی ش .ن.
و الوه ب ر ای ن ،جس تجوی پایگ
اه داده مرج

از پایگ

ع نوک ئوغی

اه داده BLAST
.ی NCBI

( )http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgiب

رای

نظارت بر اختصاصیت آن ها از لحاظ نظری است اده ش.
(ج.ول شماره )1

سیکم در  32درج س انتیگ راد ب م .ت  1دقیق 12 ،
درج سانتیگراد (برای  )DRD2و  12درج سانتیگراد
(برای  IL-1βو  )b-actinب م .ت  42ثانی و  72درج
س انتیگ راد ب م .ت  1دقیق و س پس ی ک مرح
طویمسازی نه ایی در دم ای  72درج س انتیگ راد ب
م.ت  12دقیق ادام یافت

در نهایت محص وات PCR

با است اده از آگارز 2درص .در ژل الکتروف ورز مش اه.ه
ش .والوه بر این ،غکثیر کنترل مثبت ب منظ ور بررس ی
وم ک رد پرایمره ا اس ت اده ش  .از کی ت ف وروژنی ک
نوک ئوغی .سایبرگرین ( ،Rocheآلمان) برای نظ ارت ب ر
غکثیر  cDNAبرای انجام  Real time PCRاست اده ش .
این کار با ان.ازهگیری ش.ت ف وئورسانس و ب ا اس ت اده
از ج ت پرایمره ا ب رای  IL-1β ،DRD2و  β-actinب
ونوان کنترل داخ ی با غکنیک  Real Time-PCRانج ام
ش  Real time PCR (Corbett, Germany( .ب رای ه ر
نمون در  12میکرولیتر مح ول ،شامم مح ول  2می یلیت ر
 Fast Start Masterو  2/9میکروم وار از ه ر پرایم ر
انج ام ش  .در مجم وع  3میکرولیت ر از ای ن مل وط

جدول شماره  :1مشلصات پرایمرهای مورد است

اده برای RT-PCR

β-actin- Forward

’5’-AGACGCAGGATGGCATGGG-3

Accession
number
NM_001101.3

Product
length
161bp

β-actin -Reverse

’5’-GAGACCTTCAACACCCCAGCC-3

drd2 -Forward

'5'-TGTACAATACGCGCTACAGCTCCA-3

NM_016574.3

127bp

drd2 -Reverse

'5'-ATGCACTCGTTCTGGTCTGCGTTA-3

حرارغی شامم یک مرح اولی واسرش تس ازی در 32

IL-1β - Forward

'5'-TGGCAGAAGTACCTGAGCTCG-3

115bp

IL-1β - Reverse

'5'-AGGTCCTGGAAGGAGCACTTC-3

درج سانتیگ راد ب رای  12دقیق و س پس ی ک برنام

Primers sequences

Genes

NM_000576.2

واکنش در ویال با حجم  2/1می یلیتر قرار داده ش  .و 1
میکرولیتر از  cDNAب ونوان الگ و اض اف ش  .چرخ

غکثیر (اغصال پرایمر اولی  ،غکثیر و ان.ازهگیری) برای 42
ب رای ارزی ابی بی ان ژنه ای  DRD2و  IL-1βدر

سیکم غکرار ش .برنام طویمسازی ب م .ت  12ثانی ،

س ولهای  ،PBMCیک روش  PCRمعمولی برای غمام

 12درج سانتیگراد ( )DRD2و  12درج س انتیگ راد

ها در حجم نهایی  22می یلیتر با یک واح DNA .

( IL-1βو -βآکتین) و  72درج س انتیگ راد ب رای 12

پ یمراز ( Taqسیناژن ،ایران) انجام ش .مل وط واک نش

ثانی با ان.ازهگیری ف وئورسانت در پایان هر مرح از فاز

نمون
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می یلیتر ( 22درج سانتیگ راد) و  232 ± 12گ رم ب ود

حاوی  2/2 -2می یم وار  2.2 ،MgCl2می ی م وار از

تغييرات بيان گيرنده دوپامين و سيتوکين  IL-1βدر زخم های دیابتي

طویمسازی میباش .گام سوم شامم یک برنام منحن ی
ذوب اج را ش .ه غوس ا برنام پ یشف ر

انجام ش .برای غعی ین همبس تگی ب ین غ یی رات در ن ر

 Real time PCRبود غجزی و غح یم منحنی ذوب ،غنها

این ژنها در  ،PBMCsنرمافزار  SPSS 18مورد است اده

یک پیک برای ه ر واک نش را نش ان داد و ای ن غوس ا

ق رار گرف ت در مطالع حاض ر ،مق .ار  pک مغ ر از

الکتروفورز محصوات  PCRغایی .ش .و فقا یک بان .

 )p <2/22(2/22ب

لحاظ آماری معنیدار میباش..

با ان.ازه مورد انتظار مشاه.ه ش.

یافته ها

غوالییابی

RT-PCR

برای غایی .غوالیهای غکثیر ش .ه ،قطع ات ،DRD2

در ای ن مطالع  ،بی ان ژن ه ای  DRD2و  IL-1βدر

 IL-1βو  β-actinب ا اس ت اده از سیس تم غعی ین غ والی

س ول های  PBMCافراد مبتال ب دیابت با و ب.ون زخم پ ا و

م ویرگی (Applied Bio System, USA(ABI 3700

افراد غیر مبتال ب دیابت ب ونوان گروه کنترل م ورد بررس ی

غوالییابی ش.ن..

قرار گرفت نتایج  RT-PCRنشان داد ک گیرن .ه دوپ امین
و س یتوکین  IL-1βدر س وله ای  PBMCه ر دو گ روه

آزمایش ELIS

دیابتی با زخم پا و ب.ون زخ م و ه م چن ین ک م اف راد غی ر

برای ارزیابی غ ظت سرمی  IL-1βبرای ه ر نمون ،

مبتال ب دیابت بیان می شون( .غصویر شماره)1

از کیت ارزی ابی  )eBioscience, USA( IL-1βاس ت اده
ش  .غ ظ ت  IL-1βب ا غکنی ک  ELISAب ا اس ت اده از
دس تگاه )ELX800TM, USA( ELISA plate reader
بر اساس پروغک م ش رکت م کور م ورد بررس ی ق رار
گرف ت ب رای ای ن منظ ور از ی ک روش ایمونواس ی
آنزیمی رقابتی سان.ویچ کمی ک در آن ش.ت گسترش
رنگ در طول موج  422نانومتر متناسب با غ ظت IL-1β
در سرم ان.ازهگیری ش..

غجزی و غح یم آماری
غع.اد نمون ه ا ب وس ی

ن رماف زار Minitab 16.1

غعیین ش .و بازده هر واکنش ب وسی

ن رماف زار Linreg

مورد ارزیابی قرار گرفت دادههای  Real time PCRب ا

تصویر شماره  :1نشان دهن.ه بیان ژن های  DRD2و  IL-1βدر س وله ای
 PBMCافراد مبتال است چاه ک  :1م ارکر  122ج ت ب ازی محص ول

است اده از روش  ΔΔCtو نرمافزار  2222( Restو )2223

ش رکت فرمنت از ،چاه ک  :2نمون کنت رل من ی  ،PCRچاه ک  9و :4

مورد غجزی و غح یم قرار گرفت( )22غ ییرات نسبی بیان

محصول ژن  ،DRD2چاهک  2و  :1محصول ژن IL-1β

سرمی  IL-1βو  ،DRD2همچنین بیان ژنهای آنه ا در
س ولهای  PBMCبا است اده از آزم ون آن الیز واری انس
ی ک طرف

( )One Way ANOVAو در ص ورت

معن یداری ب روش  Post Hoc Tukeyم ورد مقایس

82
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دس تگاه

سرم  IL-1βو  ،DRD2همچن ین غعی ین همبس تگی بی ان

پژوهشی

ندا ابراهیم زاده و همکاران

آنالیز بیان ژن

است اده برای غعیین رون .کاهش ژن در هر س گ روه در

س ولهای  PBMCبیماران دیابتی با و ب.ون زخ م و نی ز

غوالی یابی ش.ه در پایگاه داده BLASTدر مقابم پایگ اه

افراد غیر مبتال ب دیاب ت ب ون وان گ روه کنت رل م ورد

داده نوک ئوغی .مرجع  NCBIمورد بررسی قرار گرفت و

بررسی قرار گرفت غمام ژنها در  PBMCsهر  9گ روه

غوالی قطع

غایی .ش..

بی ان داش تن ..غجزی و غح ی م دادهه ای مش تق ش .ه از
 Real time PCRبا نرماف زار  restنش ان داد ک غ اوت

غجزی و غح یم آزمون Elisa

قابم غوجهی در میزان بیان ژن بین گروهه ا وج ود دارد

داده ه ای حاص م از غجزی و غح ی م اای زا نش ان

در مورد بیان ژن  DRD2در س ولهای  PBMCاز بیماران

داد ک غ ظت س رمی  IL-1βدر گ روه بیم اران دی ابتی

مبتال ب دیابت با و ب.ون زخم پا در مقایس با افراد گروه

مب تال ب زخ م نس بت ب اف راد غی ر مب تال در ح ال

غیر مبتال ب دیابت ک اهش قاب م مالحظ ای (معن یدار)

کاهش اس ت ( )p <2/22در اف راد مب تال ب ا زخ م پ ای

مشاه.ه ش .با این حال ،غ ییرات قاب م غ وجهی در بی ان

دی ابتی در مقایس ب ا اف راد گ روه غی ر مب تال ب دیاب ت

ژن  DRD2بین دو گروه مبتالیان ب دیابت با زخ م پ ا و

میزان غ ظت س رمی  1/19 ،IL-1βبراب ر ک اهش داش ت

ب.ون زخم پا دی.ه نش( .ج.ول شماره  .)2والوه بر این،

است (غصویر شماره )2

در مورد غ ییرات بیان ژن  IL-1βدر هر  9گروه ک اهش
بی ان مش اه.ه ش  .می زان ای ن ک اهش در س وله ای
 PBMCافراد مبتال ب دیابت با زخم پا در مقایس با افراد
غیر مبتال ب دیابت معنیدار بود؛ در حالیک بین مبتالیان
ب دیابت ب .ون زخ م پ ا و اف راد غی ر مب تال ب دیاب ت،
همچنین بین افراد دیابتی با زخم و ب.ون زخم پا غ ییرات
معنیدار نبود
جدول شماره :2میزان غ ییرات بیان ژنهای DRD2و IL-1βدر بیماران
مبتال ب زخم پای دیابتی و مبتالیان ب.ون زخم در مقایس با افراد غیر
مبتال ب دیابت (آنالیز با  2222 restو)2223
تصویر شماره  :2غ ظت سرمی  IL-1βدر بیماران دیابتی با زخم پا،

مقایس بیان ژن ها بین گروه

نر غ ییرات (× چن .برابر ش.گی)

انحراف معیار

سطح معنی داری

غ ییرات

DRD2-u/n

2.47ns

±0.11435

2/191

بی معنی

DRD2-u/i

*10.16

±0.01542

2/22221

کاهش

ب.ون زخم پا و هم چنین افراد گروه غیر مبتال روی محور  xبیماران

DRD2-n/i

* 7/13

±0.01241

2/2222

کاهش

و گروه کنترل و روی محور  yمیزان غ ظت سرمی  IL-1βنمایش

IL-1β -u/n

1/433

±0.575574

2/2777

بی معنی

IL-1β -u/i

** 2/771

±0.688842

2/2997

کاهش

داده ش.ه است

IL-1β -n/i

1/277

±0.926858

2/2119

بی معنی

 :uدیابت با زحم : n ،دیابت ب.ون زخم: i ،افراد غیر مبتال ب دیابت
* significant at p-value≤0.001
** significant at p-value≤0.01
no significant : ns

آنالیز دادههای مربوط ب  Real time PCRغوس ا
 ،ΔΔCtغجزی و غح یمهای قب ی و  ΔCtهر نمون م ورد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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در ای ن مطالع  ،بی ان ژنه ای  DRD2و  IL-1βدر

مقایس با یک.یگر را غایی .کرد هم چن ین غم ام قطع ات

تغييرات بيان گيرنده دوپامين و سيتوکين  IL-1βدر زخم های دیابتي

بحث

نوغروفیم در زخم است ،ارائ دادن ..نوغروفیمه ا غرش ح

با غوج ب فرضی  ،غ ییرات قابم غ وجهی در غ ظ ت

سیتوکینهای پروغئین التهابی ،ب

وی ژه  TNF-αو IL-1β

غیر مبتال ب دیابت وجود دارد ه مچن ین غ یی رات قاب م

ک اهش

ماغریکس ) (MMPرا غحریک میکنن ،.باو

ای در گیرن.ههای دوپامین  DRD2در PBMCs

غجزی پ روغئین م اغریکس و ف اکتور رش  .م یش ون.

مبتال ب دیابت با و ب.ون زخم پا دی.ه ش .مطالعات قب ی

ب ط وریک بهب ود زخ م متوق ف و ی ا غی ر هماهن گ

نقش گیرن.ههای دوپامین ،ب ویژه  DRD2را در غحری ک

م یش ود( Mirza )27،21و همک اران در س ال  2219در

س یتوکینه ای ض  .الته ابی غوض یح دادهان  .مطالع ات

مطالع ای نشان دادن .ک مهار مسیر  IL-1βب ا اس ت اده از

متع.دی نشان دادن .ک غ ظت چن.ین پروغئین فاز ح اد،

یک آنتیبادی خنثیکنن.ه و ماکروفاژه ا از م وشه ای

سیتوکینها و کموکینها در بیماران  T2Dنسبت ب افراد

ناد اوت ش.ه گیرن.ه  ،IL-1مانع غنظیم افزایش مق ادیر

غیرمبتال افزایش مییاب ..ب طور خاس ،سیتوکین پ روغئین

ژن های پیش التهابی ایجاد ش.ه غوس ا مح یا کش ت و

مهار وم کرد س ول بت ا و گس ترش

غنظ یم کاهش ی بی ان فاکتوره ای پ یش بهب ودی

مالحظ

التهابی  IL-1βباو

مرگ برنام ریزی ش.ه س ولی میش ود و الوه ب ر ای ن،
نقش  IL-1βدر  T2Dنیز ب

اثبات رسی.ه است()22،21

 Eizirikو همکاران در سال  2221نشان دادن  .ک

باو

میشود .مهم این است ک مه ار مس یر  IL-1βدر زخ م
موشهای دیابتی با است اده از یک آنتیبادی خنثیکنن.ه
باو

سوئیچ بین فاکتورهای پیشالتهابی و فنوغیپه ای

غحت شرایا آزمایشگاهی ،ب ا ق رار گ رفتن س وله ای

ماکروفاژی مرغبا با بهبودی و همچن ین اف زایش س طح

L-1β I

فاکتور رش .زخم و بهبود زخم ها می شود این یافت ه ا

غرشحکنن.ه انسولین (جزایر پانکراس) در معر

ب غنهایی و یا در غرکیب با  IFN-γو یا  TNF-αمنجر ب

نشان میده .ک

اختالل در وم کرد س ولهای بتا و القا مرگ برنام ریزی

میغوان .یک روش درمانی ج.ی .برای بهبود زخمه ای

ش.ه آنها م یش ود( )29ه مچن ین دو مطالع  Palmiو

دیابتی باش )22(.در حالی ک بیشغ ر مطالع ات اف زایش

همکاران و  Recasensو همکاران ب غرغیب در سالهای

غ ظت س رمی و بی ان ژن  IL-1βو اث رات ج انبی آن ب ر

 2222و  2222نشان دادن .ک رون .بیماری زایی دیاب ت

بهبود زخمهای دیابت را نشان دادن  ،)23(.نت ایج مطالع

نوع  2شامم التهاب درج پایین میباش .این الته اب ب

حاضر نشاندهن.ه رون .کاهش بی ان  IL-1βدر مبتالی ان

و ت فعال ش.ن سیستم ایمنی ذاغ ی غوس ا غ ظ ته ای

ب دیابت با بیش از  22سال س ن داش ت و س ابق بیم اری

باایی از نشانگرهای الته ابی ملت ف در گ ردش خ ون

آنها ب بیش از  12سال رسی.ه و دارای زخم پای دیابتی

مانن ،TNF-α ،IL-1β ،IL-6 .گیرن.ههای  TNF-αمح ول،

هستن ،.میباش ..بر اساس اطالو ات م ا ،مطالع ات قاب م

واکنش  Cپروغئین و سیستم کمپ م ان ک واک نشه ای

غوجهی سطح بااغری از سیتوکینه ای پ یش الته ابی را

التهابی را کنترل می کن ،.است()22،24

چ در سرم و چ در مناطق موضعی در بیماران مب تال ب

در هم ین راس تا دو غ یم  Lobmannو همک اران و

احتمااً ه .ف ق رار دادن مس یر IL-1β

زخم پای دیابتی در مقایس

با افراد سالم نشان ن.ادن)92(.

 Siqueiraو همکاران در سالهای  2222و 2212گزارش ات

مطالع قب ی این گروه نشان م یده  .ک غ یی رات بی ان

مشابهی مبنی بر این ک در زخ م پ ای دی ابتی ،اف زایش

گیرن.ه  DRD2در س ولهای  PBMCافراد مبتال ب زخم

مرگ برنام ریزی ش.ه س ولهای فیبروبالست ،ک اهش

پای دیابتی در ارغباط ب ا ک اهش بی ان س یتوکین الته ابی

پرولی راس یون ای ن س وله ا و گس ترش واک نشه ای

 TNF-αمیباش ،.ک نت ایج حاص م از مطالع اخی ر نی ز

التهابی ،ک نشاندهن.ه غع.اد زیادی از گرانولوسیتهای

بیانگر کاهش بیان ژن  DRD2و ارغب اط مس تقیم آن ب ا
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سرمی  IL-1βبین افراد مبتال ب دیابت با زخم پ ا و اف راد

را ب وه.ه دارن .هر دو این سیتوکینها س نتز متالوپروغئین از

پژوهشی

ندا ابراهیم زاده و همکاران

ک اهش بی ان دیگ ر ف اکتور پ یش الته ابی یعن

ی IL-1β

میباش)91(.

چنین اشاره نم ود ک پ ایین ب ودن س طح می زان ووام م
الته ابی مانن  ،IL-1β .دلی ی ب رای اخ تالات ناش ی از

 IL-1βدر دیابت ،با آنالیز بیان ژن مربوط ب این مطالع ،

(یعنی مرح التهاب) ،ب خصوس اختالل در کموغاکس ی

رون .نزولی بیان ژن  IL-1βدر جمعیت س وله ای غ ک

و در نهایت بهبود زخم در دیابت باش ..از جم ووام م

هست ای (منبع اص ی سیتوکینهای پروغئینهای الته ابی)

دیگر ک میغوانن .غرشح ان واع ملت ف س یتوکینه ا را

در مبتالیان ب دیابت با زخم پا در مقایس ب اف راد غی ر

ایجادکنن ،.گیرن.ههای دوپامین هستن )91(.غ یی رات در

مبتال ب دیابت مشاه.ه ش .جالب غوج است ک س طح

پروفایم بیانی گیرن.ههای دوپامین م یغوان  .در پ اغوژنز

سرمی  IL-1βدر گروه مبتالیان ب دیابت با زخم ک مغ ر

بیم اریه ای ملت ف ب ا ایج اد غ یی رات در ش رایا

از افراد غیر مبتال است

فیزیولوژیکی و ایمونولوژی ک م ؤثر باش  )11(.در س ال
غوسا Seth

 2219طبق مطالع  Shaoو همکاران ،ب نظ ر م یرس ،.

این در حالیست ک نتایج مطالع ای ک

و همک اران در س ال  2219ک روی ی ک م .ل زخ م

مسیر پیامرسانی  DRD2میغوان .رونویسی از سیتوکینه ای

غجربی در موشها انجام ش ،.مشاب نتایج مطالع حاض ر

پروغئین التهابی ،از جم  pro-IL-1βو  TNF-αرا غحت

است گرچ مطالع آنها ب ر اس اس بیماریه ای م زمن

غاثیر قرار ده )97(.نتایج مطالع  Yanو همکاران در سال

ک یوی ) (CKDدر منطق قاو.ه گ ومرولی ک ی  ،باف ت

 2212نش ان م یده  .ک

س یگناله ای  DRD1و DRD2

شناسی و ایمونوف ورسانس ،ان.ازهگیری و .دی ب افتی و

نقش مهمی در سرکوب التهاب دارن :.مس یر پی ام رس انی

واکنش زنجیرههای پ یمراز بود ،اما نتیج آن ب درد ما

 DRD2باو

مهار رونوشت سیتوکینهای پیش الته ابی

کم ک ک رد از نظ ر غکثی ر س ولی و رگ زای ی ،ای ن

میشود ،درحالی ک مس یر پی ام رس انی  DRD1باو

فعالیتها در مراحم اولی بهب ود زخ مه ا ب ط ور قاب م

مه ار پ ردازش و غرش ح  IL-1βو  IL-18از طری ق

غوجهی کاهش یافت در همان زمان ،حال ت الته ابی ب

سرکوب التهاب میشود( )92نتایج مطالع حاضر در این

و اف زایش یاف ت ب ط ور ش گ ت

زمین بیان گر آن است ک در کن ار  DRD2 ،IL-1βنی ز

م.ت  14روز ح

انگیز ،این غحقی ق نش ان داد ک ب ین  TNF-α ،IL-1βو

در PBMCهای بیماران دیابتی بیان ش.هان .اما نر بی ان

بهبود زخم هیچ ارغباط معنیداری بین موشهای م .ل و

ژن  DRD2در بیماران مبتال ب دیابت با یا ب.ون زخم پ ا

گروه کنترل وجود ن.ارد( )92این ممکن است بی ان گ ر

در مقایس

با افراد سالم رون .نزولی معنیداری نشان داد.

این نکت باش .ک  IL-1βو  TNF-αدر پیش رفت دیاب ت

بنابراین ،میغوان غوضیح داد ک ک اهش بی ان IL-1βدر

مهم هستن .و ن در زخم .ولی با غوج ب نقش مؤثر بی ان

افراد دارای زخم پای دیابتی با غ ییر  DRD2همراه است

این فاکتورهای پیش التهابی در مراحم اولی غرمیم زخ م

در نهایت ممکن است این گون اس نتباط ش ود ک

سطح پایین این سیتوکینها در افراد مبتال ب دیابت نوع 2

این گیرن.هها در بهب ود زخ مه ا ب واس ط الق ای بی ان

را میغوان وام ی موثر در و.م آغاز فرآین .غ رمیم زخ م

سیتوکینه ای الته ابی ب وی ژه  IL-1βنق ش دارن  .در

در این افراد دانس ت ه مچن ین در س ایر مراح م غ رمیم

نتیج  ،با غوج ب نتایج ب دس ت آم .ه در ای ن مطالع ،

زخم سطور پایین بیان این فاکتورهای پ یش الته ابی ب

اهمیت  IL-1βدر رون .بهب ود زخ م ب ا الق ای مه اجرت

دلیم خاصیت مهاری آنه ا روی س وله ای دخی م در

س ولی و پتانسیم  DRD2در غحریک این سیتوکین ،پس

فرآین .غرمیم مانن  .فیب رو بالس ته ا و کراغینوس یته ا

از انجام برخی از مطالعات مکمم ،ممکن اس ت غوض یح

میباش )99-92(.بنابراین ،در غوجیح این غناقض میغ وان

ده .ک غ ییرات  DRD2میغوان .نشانگ ر پ یشآگه ی
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سپاسگزاری

. ه و مؤثر در غوسع دیابت و زخمهای آنه ا باش.دهن

ای ن مطالع در راس تای اج رای بلش ی از ط رر

همچنین م یغ وان ب ا مقایس ج امعغری از غ یی رات بی ان

پژوهش ی جه اد دانش گاهی و وم پزش کی غه ران ب ا

سیتوکینهای دیگر ب نتایج دقیقغری دست یاف ت ب ا ای ن

.  و با حمایت مالی ای ن مجموو انج ام ش2997 شماره

 غحقیق ات ب یشغ ر ب ا اس ت اده از آگونیس ته ا و،ح ال

گان مراغ ب سپاس گزاری خ ود را او الم.ک نویس ن

ههای دوپامین ب ون وان ووام م.آنتاگونیستهای گیرن
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