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Abstract
Background and purpose: Destruction of insulin-producing beta cells by T cells causes type-1
diabetes (T1D). Carbenoxolone has cytoprotective and anti-inflammatory effects, and has been shown to
be capable of suppressing Th17 cells that are effectively involved in the pathogenesis of type 1 diabetes,
therefore, we studied the effect of Carbenoxolone on T1D in C57BL/6 mice.
Materials and methods: Forty male C57BL/6 inbred strain mice were randomly divided into
four groups and in three groups diabetes was induced by streptozotocin. A positive control group was
considered and two other groups received 50 mg/kg/day i.p. carbenoxolone (7 and 5 doses). Then, on
days 7 and 14 after the disease induction, fasting blood sugar (FBS) level, anti-inflammatory cytokines
IL-1β, IL-6 and TNF-α, and pathological changes of the pancreas were studied during the course of the
disease.
Results: Carbenoxolone increased the levels of IL-1β, IL-6, TNF-α, and FBS. Also, it
significantly increased infiltration of inflammatory cells into the pancreatic islets (P <0.05).
Conclusion: It seems that carbenoxolone triggers a breakdown in Treg/Th17 balance by
increasing the levels of pro-inflammatory cytokines and increases the number of Th17 cells, thereby
causing toxic effects on the pancreatic beta cells and increasing the severity of the disease.
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یاسر جعفری خطایلو
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جواد اشرفی هالن

چكيده
سابقه و هدف :تخریب سلول های بتای تولید کننده انسولین به واسطهه سطلولهطای  Tباعط

ایاطاد دیابطو نطو یط

( )T1Dمیشود .از آن جایی که کاربنوکسولون دارای اثرات محافظو سلولی و ضد التهابی اسو و نشان داده شده که قادر
به سرکوب سلولهای  TH17موثر در پاتوژنز  T1Dمیباشد ،لطاا در ایطن مهالعطه اثطر کاربنوکسطولون در بییطاری  T1Dدر
موشهای  C57BL/6بررسی شده اسو.
مواد و روشها :در این مهالعه تاربی ،تعداد  04سر موش نر خالص  C57BL/6به صورت تصادفی به  0گروه تقسطیم
کرده و در  3گروه از موشها با استرپتوزوتوسطین دیابطو القطا شطد .یط
 04 mg/kg/dayکاربنوکسولون ،به طوری که در ی

گطروه کنتطرل م وطو و دو گطروه دریافطو کننطده

گروه  7دز و در دیگری  0دز دارو به صورت داخل صطااقی تزریط

شد و سپس  7و  40روز پس از القای بییاری به بررسی میزان قند خون ناشتا ( ،)FBSسایتوکینهطای پطیا التهطابی ،IL-1β
پانکراس در طی سیر بییاری پرداخته شد.

 IL-6و  TNF-αو تغییرات پاتولوژی

یافتهها :نتایج به دسو آمده نشان داد که کاربنوکسولون باع

افطزایا میطزان  TNF-α ،IL-6 ،IL-1βو  FBSشطده و

ناوذ سلول های التهابی به جزایر پانکراس را افزایا میدهد که معنیدار بود (.)p <4/40
استنتاج :به نظر میرسد کطه کاربنوکسطولون بطا افطزایا میطزان سطایتوکاینهطای پطیا التهطابی باعط
 Th17/Tregشده ،تعداد سلولهای  Th17افزایا یافته در نتیاه باع

شکسطتن تعطادل

ایااد اثرات سیی روی سطلولهطای بتطای پطانکراس

شده و بر شدت بییاری افزوده اسو.
واژه های کليدی :دیابو نو ی

 ،کاربنوکسولون ،سایتوکاینهای پیا التهابی ،هیستوپاتولوژی پانکراس

مقدمه
دیابو نو ی

) Type 1 diabetes (T1Dبییطاری

را در سططلولهططای بتططای جزایططر ننگرهططانس پططانکراس

خططودایین مزمنططی اسططو کططه طططی آن سططلولهططای T

میانایگری میکنند .کاها توده سلولهطای بتطا باعط

خودواکنشگر  Autoreactiveآسیوی انتخطابی و پیشطرونده

کیوططود انسولیطن و در نتیاطه آن از دسو رفتطن کنتطرل
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اثر کاربنوکسولون بر میزان سایتوکاین های التهابی ،قند خون
ناشتا و هیستوپاتولوژی پانکراس در دیابت خودایمن تجربی در
موشهای C57BL/6

پژوهشــی

مهدی رسولی و همکاران

 T1Dدر اثططر عططدا تعططادل بططین سططلولهططای  Tتنظییططی4

محافظو سلولی میباشطد( .)9هطمچنطین نشطان داده شطده

 Tیطاریگر2

اسططو کططه کاربنوکسططولون بططهطططور مشخصططی جیعیططو

 (Th17) 47تولیدکننده اینترلوکین (IL-17) 47-3ایاطاد

سلولهای  Th17را در موشهای موتال بطه انسطاالومیلیو

میشود( .)0،3سلولهطای  Th17در پطاتوژنز بییطاریهطای

خودایین تاربی 1کاها میدهد و تاویز آن میتوانطد

خودایین و التهابی نقا دارند ،در حالی که سطلولهطای

استراتژی درمانی مناسوی علیه بییاریهطای خطودایین بطا

 Tregفعالیططو سططلولهططای خودواکنشططگر و التهططابی را

واسهه  Th17باشد( .)40از آنجطاییکطه کاربنوکسطولون

کنترل میکنند ،تعادل بین این دو جیعیو سلولی ،التهطاب

دارای اثرات ضد التهابی ومحافظو سلولی اسو و جیعیو

را کنترلکرده ومسطوول عیلکطرد مناسطب سیسطتم ایینطی

سلولهای  Th17موثر در پاتوژنز بییاری های خودایین

میباشد( .)3نشان داده شده اسطو کطه در افطراد موطتال بطه

از جیله دیابو نو یط

را مهطار مطیکنطد ،لطاا در ایطن

 T1Dمیزان خاصیو سرکوبکنندگی سلولهطای Treg

مهالعه به بررسی اثطر کاربنوکسطولون روی میطزان القطای

به دسطو آمطده از عقطده لناطی درنطاژ کننطده پطانکراس،

 IL-6 ،IL-1βو  TNF-αبه عنوان سطایتوکاینهطای پطیا

کاها پیدا کرده و میزان ترشح سایتوکاین پیا التهابی

التهابی و کنترلکنندههای تعادل  Th17/Tregو تاثیر آن

 IL-17افزایا یافته اسو( .)0تیایز سطلولهطای T CD4+

را روی میططزان قنططدخون ناشططتا 7و وضططعیو پططاتولوژیکی

به سلولهای  Th17یا سلولهطای  Tregبسطتگی بطه نطو

پانکراس در موشهای دیابتی  C57BL/6پرداختیم.

 )Treg( CD4+CD25+foxp3+و سلول هطای

سایتوکاینهای محیط دارد( ،)0به طوری که سطایتوکاین
 IL-6باع

القای تیطایز بطه سطیو  Th17و مهطار تیطایز

مواد و روش ها

بطططه  Tregمطططیشطططود و تعطططادل بطططین ایطططن دو سطططلول را

جامعه مطورد مهالعطه ،شطامل موشهطای نطر خطالص

کنترل میکنطد( .)1از طرفطی نشطان داده شطده اسطو کطه

 C57BL/6با محطدوده سطنی  1تطا  8هاتطه بودنطد کطه از

سایتوکاینهطای  IL-1βو  TNF-αدارای اثطرات سطیی و

انستیتو پاستور ایران خریداری شدند .موشها به صورت

کشنده روی سلول های بتا پانکراس هستند(.)8 ،7

تصادفی در چهار گروه تقسیم شدند که هر گروه شطامل

کاربنوکسولون 0یط

داروی نییطه سطنتتی

مشطت

 44موش بود.

اسططید اسططو کططه بططرای درمططان

گروه ( Aکنتطرل مناطی) شامطل موشهطای سالیططی

زخم دهان ،مری و معده و کنترل التهاب مطورد اسطتااده

بود که فقط بافر سیترات با  pH=0/0به آنها تاویز شد.

قرار میگیطرد( .)9-44داروهطای القاکننطده پطروتوین هطای

گروه ( Bکنترل م وو) شطامل موشهطایی بطود کطه تنهطا

شوک حرارتی 0از جیله کاربنوکسولون کطه القاککننطده

بییاری در آن ها القاک شد 0 ،عدد از موشها تطا روز 40

خوبی برای  HSPها از جیله  HSP70میباشند ،در متون

پس از آخرین تاطویز استرپتوزوتوسطین( 8شطرکو ،Sigma

مختلف علیی بهعنوان تعدیلکننطدههطای ایینطی در بییطاریهطای

آلیان) نگهداری شده و سپس نخطاعی شطده و در روز 7

ذکر شدهانطد .بطه عنطوان

پس از آخرین تاطویز استرپتوزوتوسطین بطه بررسطی قنطد

م ال مهالعات مختلف نشان دادهاند کطه کاربنوکسطولون

خون ناشتا پرداخته و در روز  40پس از آخطرین تاطویز

پاسخهای التهابی و اکسیداتیو را وضعیوهطای پطاتولوژیکی

استرپتطوزوتوسیطن به منظطور بررسی اثطرات پاتولوژیط

شططده از گلیسططیریتینی

خودایینی از جیله دیابو نو ی

نیونهبرداریهای نزا از بافو پانکراس انااا شد.
)1. Regulatory T cell (Treg
)2. Helper T cell (Th
3. Interleukin
4. Carbenoxolone
)5. Heat shock protein (HSP
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6. Experimental autoimmune encephalomyelitis
)7. Fasting Blood Sugar (FBS
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روی میزان گلوکز خون میشطود( .)2،4در واقط بییطاری

مختلططف سططرکوب مططیکنططد( )42-40،9و دارای اثططرات

اثر کاربنوکسولون در دیابت

گروه ( Cپیشگیری )4شامل موشهایی بطود کطه 08

تهیه عصاره پانکراسی

داروی کاربنوکسولون (شرکو  ،Sigmaآلیان) به صطورت

پانکراس آنها جی آوری شده و بعد از تطوزین در بطافر

داخل صااقی تزری شد( )41،40،9و بعد از القطاک بییطاری

فسااتسالین ( )PBSخن

محتوی مهارکننطده پروتوطاز

نیز هر  20ساعو  04 mg/kgدارو تزری شد ( 2دز قوطل

(شرکو  ،Sigmaآلیان) هیوژنیزه شطدند .بافطو هیطوژنیزه

از القای بییاری و  0دز بعد از القای بییطاری) ،بطه هیطین

را طی دو مرحله در دستگاه سانتریاوژ قرار داده ،مرحلطه

ترتیب  0عدد از موشها به منظطور اناطاا آزمایشطات تطا

اول 3444

دور در دقیقه 3به مطدت 44

دقیقططه در دمططای

o

 0 Cو مرحله دوا  RPM 42444به مدت  24دقیقه بود.

روز  40بعد از القای بییاری نگهداری شدند.
گطروه ( Dدرمانی )2شامطل موشهایی بود کطه بعطد

در پایان مای رویی شااف که هیطان عصطاره مطورد نظطر

از القطططای بییطططاری هطططر 20سطططاعو  04 mg/kgداروی

اسو ،جی آوری شده و غلظو پروتوین عصاره با روش

کاربنوکسولون به صورت داخل صااقی به آن ها تزریط

برادفورد اندازهگیری شد(.)48

شد .سپس  0عدد از موشها در روزهایی مشابه روزهای

تهیه کشو سلولی طحال

فوق نخاعی شطدند .هطر گطروه از موشهطا در قاسهطای

دو هاته پس از آخرین دز تاویزی  ،STZموشهطا

مازا و تییز در اتاقی با دمای ثابطو  20 oCو سطیکل 42

بططه روش انسططانی کشططتار شططدند و طحططال آن هططا تحططو

ساعته روشنایی ،تاریکی نگهداری میشدند و بطه مقطدار

شرایط استریل جی آوری شده و در پتری دیا حاوی

کافی به آب و غاا دسترسی داشتند.

 0mlمحیط کشو ( RPMI-1640شرکو سیگیا آمریکا)
شامل  44درصد آلوومین سرا گطاوی (( )F.B.Sشطرکو

القاک دیابو

 Gibcoآلیان) قرار داده شدند .سپس نیونه هطا بطه ططور

قوططل از تاططویز هططر دز  ،STZموشهططا بططه مططدت 0

کامل به قهعطات کوچط

خطرد شطدند و بافطو حاصطل

ساعو ناشتا میشدند .سپس  STZرا بطه صطورت داخطل

جهو تهیه سوسپانسیون سلولی و حطاف قهعطات بطافتی

صااقی تا  0روز متوالی دریافو میکردند (ده دقیقه قول

اضافی از توری سطییی بطه قهطر  4/4میلیمتطر عوطور داده

از تزریط  STZمقططدار  04 mg/kgاز آن در  244میکططرو

شد .سپس سوسپانسیون سلولی به دسو آمده ( 3میلطیلیتطر)

لیتر بافر سیترات با  pH=0/0حل میشد)(.)47

در لولههای سانتریایوژ قرار گرفو و  3میلی لیتر فایکول
(شرکو سیگیا آلیان) به آرامطی بطه آن اضطافه شطد ،بطه

ارزیابی  FBSموشها

طوری که فایکول زیر سوسپانسیون سلولی قرار گیطرد و

بططدین منظططور بعططد از مقیططد کططردن موشهططا ،بططا

بططه دنوططال آن بططه مططدت  40دقیقططه در  0 o Cو 144 g

سرنگهای انسولینی اقداا بطه خطونگیری از وریطد دمطی

سانتریایوژ شد .پالک سلولی به دسو آمده  2بار توسط

آنها کرده و سپس توسط دسطتگاه گلوکطومتر خودکطار

 P.B.Sشسته شد و سپس در پلیوهطای  20خانطهای (بطه

( )ACCU-CHEK® Compact plus, Irlandمیططزان

تعداد  2× 441 cell/mlاز هر نیونه) حاوی محیط کشو

STZ

 RPMI-1640شامل  44درصد  FBSدر حضطور و عطدا

بررسی شد (قول از ارزیابی ،تیامی گروههطا بطه مطدت 0

حضططور عصططاره پططانکراس بططه عنططوان تحری

کننططده

ساعو ناشتا شدند).

آنتیژنی بطا غلظطو  04 µg/mlبطه مطدت  72سطاعو در

گلوکز خون آن ها  7روز پطس از آخطرین تزریط

انکوباتور حاوی  0درصد  CO2کشو داده شدند(.)49
1. Prophylactic
2. Therapeutic

4
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ساعو قول از القطای بییطاری هطر  20سطاعو 04 mg/kg

تعططداد  1سططر مططوشهططا نخططاعی شططدند و بالفاصططله

پژوهشــی

مهدی رسولی و همکاران

سططناا سطایتوکینهای موجططود در مططای رویططی کشططو
سلول های طحال
مطای رویطی کشطو سطلول هطای طحطال پطس از 72
 IL-6و  TNF-αتوسططط کیططو انیططزا بططا حساسططیو بططان
(شططرکو  – BENDERMEDاتططریا) طوطط پروتکططل
شرکو سازنده سناا شد.

نمودار شماره  :1میزان قنطدخون ناشطتا ( 7 )FBSروز پطس از تزریط
آخرین دز استرپتوزوتوسین.

بررسی تغییرات پاتولوژیکی پانکراس

* :نشان دهنده اختالف معنطی دار در سطهح ( )p <4/40بطین گطروه هطای

بطدین منظطور  40روز پطس از آخطرین دز تاطویزی

دریافو کننده دارو ( Cو  )Dو گروه دیابتی کنترل ()B

 STZموشها نخاعی شدند ،پانکراس آن ها جیط آوری
شده (تیامی گروهها) و بالفاصله در فرمطالین  44درصطد

اندازهگیری میزان  IL-6 ،IL-1βو  TNF-αدر مطای

قرار گرفتند ،بعد از تهیه بلوکهای پارافینی از آن

روئی کشو  72ساعو سلولهای طحالی در موشهطایی

ها ،برشهایی بطا ضطخامو  0میکطرون ایاطاد شطده و بطه

که کاربنوکسولون دریافو کرده بودند (گروه پیشگیری

روش هیاتوکسیلین-ائوزین ( )H&Eرنگآمیزی شدند.

و درمانی) به طور مشخصی بیاتر از موشهطای دیطابتی

سپس ناهای تهیه شده از نظر پرخطونی و ادا ،نکطروز و

کنتططرل بططود (گططروه کنتططرل م وططو) کططه ایططن تاططاوت بططه

خططونریزی ،ناططوذ سططلولهططای التهططابی و فیوططروز جزایططر

صورت معنی دار اسو (( )p <4/40نیودار شیاره .)2

خن

ننگرهططانس پططانکراس توسططط متخصططص پططاتولوژی بططا
میکروسکوپ نوری بررسی شطدند .بطرای تعیطین شطدت
ضایعه به صورت زیر عیل کردیم:
 :4بدون ضایعه :4 ،ضایعه در حد کم :2 ،ضطایعه در
حد متوسط :3 ،ضایعه شدید

آنالیز آماری
نتططایج بططا اسططتااده از ،Tukey HSD

analysis of

) variance (ANOVAو  SPSSنسخه  19.0تازیه و تحلیل
شدند .دادهها به صورت  Mean ± SEMگزارش گردید.

یافته ها
اندازهگیری میزان FBS

نمودار شماره  :1میزان  IL-6 ،IL-1βو  TNF-αدر مای روئی کشو
 72ساعو سلول های طحالی
* :نشان دهنده اختالف معنطی دار در سطهح ( )p <4/40بطین گطروه هطای
دریافو کننده دارو ( Cو  )Dو گروه دیابتی کنترل ()B

میزان پرخونی و ادا جزایر ننگرهانس در مطوشهطای
گروه درمانی بیاتر از گروه دیابتی کنترل بود ولی ایطن

میططزان  ،FBSدر مططوشهططایی کططه کاربنوکسططولون

اخططتالف معنططیدار نوططود ( .)p >4/40میططزان نکططروز و

دریافو کرده بودند (گروه پیشگیری و درمانی) ،بهططور

خططونریزی جزایططر ننگرهططانس در مططوشهططای گططروه

مشخصی بیاتر از موشهایی بود که درمان نشده بودند

پیشگیری بیاتر از گطروه دیطابتی کنتطرل بطوده ولطی بطه

(گروه کنترل م وو) (( )p <4/40نیودار شیاره .)4

صورت معنیدار نوود (( )p >4/40نیودار شیاره .)3

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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ساعو جی آوری شد و میزان سایتوکاین هطای ،IL-1β

اثر کاربنوکسولون در دیابت

میزان ناوذ سلولهای التهابی در جزایر ننگرهطانس
موشهای گروه پیشگیری بیا تر از گروه دیابتی کنترل
بود که این اختالف معنیدار بود ( .)p <4/40هطم چنطین
دیططابتی کنتططرل بططود ،اگرچططه معنططیدار نوططود (.)p >4/40

میزان فیوروز جزایر ننگرهانس موشهای گطروه پیشطگیری
و درمانی بیاتر از گروه دیابتی کنترل بود ،اگرچه ایطن
اختالف معنیدار نوود (( )p >4/40نیودار شیاره .)0

ب) ناوذ سلول های التهابی در جزایر ننگرهانس موش های گروه
کنترل م وو (دیابتی)
تصویر شماره  :1نیای میکروسکوپی

جزایز ننگرهطانس پطانکراس

موش های گروه های کنترل مناطی و م وطو( .رنطگ آمیطزی ،H&E
بزرگ نیایی )40x

نمودارشماره  :3میزان پرخونی و ادا و نکروز وخونریزی در بافو پانکراس

ج) ناوذ شدید سلولهای التهابی در جزایطر ننگرهطانس مطوشهطای
گروه پیشگیری (دریافو  7دز دارو).
نمودار شماره  :4میزان فیوروز و ناوذ سلول های التهابی در جزایر
ننگرهانس پانکراس
* :نشططان دهنططده اخططتالف معنططی دار در سططهح ( )p <4/40بططین گططروه
پیشگیری ( )Cو گروه دیابتی کنترل ()B

د) ناوذ سلول های التهابی در جزایر ننگرهطانس مطوشهطای گطروه
درمانی (دریافو  0دز دارو).
تصویر شماره  :2نیای میکروسکوپی

جزایز ننگرهطانس پطانکراس

موش های گطروه هطای پیشطگیری و درمطان( .رنطگ آمیطزی ،H&E
الف) سییای بافتی طویعی در موش های گروه کنترل منای (سالم)،
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این میزان در موشهای گروه درمانی نیز بیاتر از گروه

پژوهشــی

مهدی رسولی و همکاران

سلولی در نورون ها میشود( .)24در مهالعه ای مشطخص
شططد کططه تاططویز کاربنوکسططولون بططه مقططدار زیططاد اثططر
کشططندگی دارد( .)24حسططینی جزنططی و هیکططاران کططه از
ناشططی از لیپططوپلیسططاکارید 2سططالیونال انتریکططا در مططوش
استااده کردند نشان داد کطه دز  24 mg/kgکاربنوکسطولون
باع
و) پرخونی ،خونریزی و نکروز هیراه با تخریب سلول هطای جزیطره
ننگرهانس،

کم ترین میزان مرگ و میر در موشها میشطود و

دزهای بطانتر درصطد مطرگ و میطر ناشطی از  LPSرا در
مططوشهططا افططزایا مططیدهنططد( .)24از طططرف دیگططر  Liو
هیکاران نشان دادند که کاربنوکسولون در غلظطو بطان
( )04 μmol/L3اثرات سیی سطلولی قابطل تطوجهی روی
سلول های  RAW 264.70دارد ،به طوری کطه بطه جطای
کططاها  HMGB10باعطط

افططزایا آن مططیشططود(.)22

 HMGB1فططاکتور نسططخه بططرداری سططایتوکاینهططای پططیا
التهابی اسو که نقطا مهیطی در اخطتالنت خطودایینی
مختلف ایاطا مطیکنطد( .)23ایطن پطروتوین از ماکروفاژهطا،

ی) فیوروز در جزیره ننگرهانس
تصویر شماره  :3نیای میکروسکوپی

مونوسططیوهططا و پیتوسططیو 1هططایی کططه در معططر
جزایز ننگرهطانس پطانکراس

موش های گروه پیشگیری (رنگ آمیزی  ،H&Eبزرگ نیایی )40x

،LPS

 TNFیا  IL-1βفعال شده اند ترشح میشود .همچنین بطه
صورت غیرفعال از سلولهای آسیب دیطده و نکروتیط
آزاد می گردند .اضافه کردن  HMGB1به محیط کشو

بحث

مونوسیوها ،آزادسطازی ،IL-1Ra ،IL-1α ،IL-1β ،TNF

در ایططن مهالعططه بططه بررسططی اث طر کاربنوکسططولون در

 MIP-1α ،IL-8 ،IL-6و  MIP-1βرا تحری

میکنطد(.)20

دیابو خودایین در موشهای نر نژاد خالص C57BL/6

هطططمچنطططین مهالعطططات  Fuو هیکطططاران نشطططان داد کطططه

پططرداختیم .مهالعططه مططا نشططان داد کططه ایططن دارو میططزان

 HMGB1باع

افزایا تولید سطایتوکاین هطای ،IL-1β

سایتوکاینهای پیا التهطابی  IL-6 ،IL-1βو  TNF-αرا

 IL-6و  TNF-αدر مطططوشهطططای  C57BL/6موطططتال بطططه

در موشهای درمان شطده (گطروه پیشطگیری و درمطانی)

سططندروا زجططر تناسطی حططاد 7مططیشططود( .)20از طرفططی در

افزایا می دهد که در مقایسه با موشهای دیابتی درمان

مهالعهای که اخیراً انااا شد ،نتایج نشان داد کطه درمطان

نشده (گروه کنترل م وو) این تااوت معنطیدار بطود .بطه

بططا آنتططیبططادی ضططد  HMGB1باعطط

کططاها بیططان

نظر میرسد که کاربنوکسولون در این مهالعه با افطزایا

سططایتوکاینهططای پططیا التهططابی ماننططد  IL-1βو TNF-α

ایااد اثرات سطیی

میشود( .)21مهالعات  Zhangو هیکاران بطر روی مطدل

در موشهای دیطابتی شطده اسطو .مهالعطات  Zündorfو

نشان داد که ارتواط م وتطی بطین

بیان سایتوکینهای پیاالتهابی باع

موشی آسم نوتروفیلی

هیکاران نشان داد که کاربنوکسولون سییو سطلولی بطا
واسهه  NMDA4را افزایا داده و باع

افطزایا مطرگ

1. N-methyl-D-aspartate

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

)2. Lipopolysaccharide (LPS
3. Micromole per liter
4. Murine macrophage like RAW 264.7 cells
5. High mobility group box1
6. Pituicyte
7. Acute respiratory distress syndrome
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دزهططای مختلططف کاربنوکسططولون بططرای کططاها التهططاب

اثر کاربنوکسولون در دیابت

سططلولهططای  Th17وجططود دارد ،بططهطططوریکططه القططای

در بچههای موتال به  T1Dکطاها مطیدهطد و درمطان بطا

افططزایا پالریزاسططیون سططلولهططای Th17

آنتیبادی ضد  TNF-αدر شرایط آزمایشگاهی اثر م وتی

شده و مهار آن پاسخهای Th17را سرکوب میکند(.)28،27

روی جیعیو این سلولها میگاارد( .)33پس بطه عنطوان

هططمچنططین مهالعططات  Shiو هیکططاران کططه رابهططه بططین

ی

فرضیه میتوان گاو که کاربنوکسطولون بطا القطای

سایتوکاینهطای  Th17و  HMGB1را در بییطاران موطتال

 HMGB1باع

بططه آرتریططو روماتوئیططد بررسططی کردنططد نشططان داد کططه

 IL-6 ،IL-1βو  TNF-αشططده ،سططپس  IL-6بططا افططزایا

افططزایا تیططایز بططه  Th17در شططرایط

فراوانی سلولهای  Th17و کاها فراوانطی سطلول هطای

 HMGB1باع ط

 HMGB1باعطط

آزمایشگاهی 4می شود( .)29در این مهالعه به نظر میرسد
کططه کاربنوکسططولون از طری ط
باع

افططزایا بیططان HMGB1

افزایا میزان سایتوکاینهای پیا التهابی شطده و

در نتیاه تیایز به سیو  Th17افزایا پیدا کرده اسو.

افزایا سطایتوکاینهطای پطیا التهطابی

 Tregو  TNF-αبا کاها فراوانی سطلولهطای  Tregباعط
تشدید بییاری دیابو تیپ ی

شدهاند .در بررسیهطای

پاتولوژی ،شاهد افزایا شدت ناوذ سلولهای التهابی به
جزایر ننگرهانس پانکراس در مطوشهطای درمطان شطده

نشان داده شده اسو که تیایز سلولهطای  T CD4+بطه

گروه پیشگیری نسوو به گروه دیابتی کنترل بطودیم کطه

سلولهای  Th17یا سلولهای  Tregبه نو سایتوکاینهطای

اختالف معنیدار آماری مشطاهده شطد کطه نشطان دهنطده

محططیط بسططتگی دارد( ،)0بططهطططوریکططه فططاکتور رشططد

افططزایا شططدت بییططاری در ایططن گططروه اسططو .از طرفططی

تغییردهنده-بتا )TGF-β( 2تولید سلولهای  Tregرا القطا

ضططایعات پرخططونی و ادا در گططروه درمططانی و نکططروز و

میکنطد ،در حطالی کطه  TGF-βهیطراه بطا ( IL-6کطه در

خطونریزی در گططروه پیشطگیری نسططوو بطه گططروه کنتططرل

مهالعه ما افزایا یافته اسو) تولیطد سطلولهطای  Tregرا

م وو شدت بیاتری داشو اما اختالفات معنیدار نوود،

افزایا تولید سلولهای پیا التهابی

هم چنین شدت فیوروز جزایر در گروههای درمانشده با

 Th17میشود( .)34،34،0پس میتوان گاو کطه تعطادل بطین

دارو (گروههای پیشگیری و درمطانی) بطیاتطر از گطروه

سلولهای  Tregو  Th17به وسیله  IL-6کنترل مطیشطود()1

دیابتی کنترل بود ،هرچند نتایج معنیدار نوود.

مهار کرده و باع

و فراوانی این دو جیعیو سلولی ارتواط معکوسی با هطم

مهالعات  Ngamjariyawatو هیکطاران در شطرایط

دارند( Garbers .)34و هیکاران در مدل موشی آرتریو

آزمایشططگاهی نشططان داد کططه کاربنوکسططولون در محططیط

القا شده با کالژن نشان دادند که آنتیبادی خن طیکننطده

کشو حاوی سایتوکینهای پطیا التهطابی  IFN-γو IL-1β

ضد گیرنده  )IL-6R( IL-6با کاها درصد سطلولهطای

به عنوان القاکننطده مطرگ سطلولهطای بتطای تولیدکننطده

 Th17و افزایا درصد سلولهای  Tregبه ططور مشخصطی

انسولین نه تنهطا اثطر محطافظتی ایاطاد نکطرد بلکطه باعط

میزان بییاری را کاها میدهد( .)32همچنطین مهالعطات

افطزایا مططرگ سططلولهططای بتططا شططد( )30کططه در راسططتای

 Ryba-Stanisławowskaو هیکاران نشان دادند مقادیر

مهالعه ما بود.

افزایا یافته  IL-6که در بییطاران موطتال بطه دیابطو نطو
ی

دیده میشود ،باع تغییر تعادل  Treg/Th17به سطیو

مهالعات مختلف نشان دادهاند که سلولهای Th17

نقشی حیاتی در پاتوژنز بییاری دیابو تیپ ی

دارند و

سلولهای التهابی  Th17میشطود( .)1از طرفطی مهالعطات

سایتوکاین  IL-17مشت از این سطلولهطا اثطرات سطییو

 Rybaو هیکاران نشان داد که ( TNF-αکطه در مهالعطه

سلولی روی سلولهطای بتطا انسطانی دارد ،بطهططوری کطه
پاسخهای التهابی را در سلولهای جزایطر پطانکراس افطزایا

1. In vitro
)2. Transforming growth factor-β (TGF-β
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افزایا بیان  HMGB1و التهاب مااری هوایی با واسهه

ما افزایا پیدا کرده اسو) فراوانی سطلولهطای  Tregرا

پژوهشــی

مهدی رسولی و همکاران

میبخشطد( .)31،30هطمچنطین نشطان داده شطده اسطو کطه

تحقی داشتیم که از آن جیله میتطوان بطه القطاک بییطاری

سلولهای Th17با القای سایتوکینهای پیاالتهطابی ،IL-1β

دیابو خود ایین نو ی

 ،زنده نگهداشتن موشهطا در

 IL-6و  TNF-αو کیوکاینهای التهابی بافتی را تشطدید

طی القاک بییاری دیابو تیپ ی

بسیج شدن سلولهای  Tاجرایی بطه بافطو

هیوژنیزه پانکراسی و جداسازی بسیار سخو سلولهطای

هدف میشوند( .)37از طرفی مهالعطات  Emamaulleeو

طحالی ،میتوان گاو که اگرچه کاربنوکسولون دارای

هیکاران نشان داد که درمان با  IL-25و آنتیبادی علیطه

اثطرات ضطد التهططابی و محافظطو سطلولی اسططو ،بطه نظططر

کططاها تططورا جزایططر پططانکراس و مهططار

میرسد کاربنوکسولون با افزایا تولید سایتوکاین هطای

 IL-17باعطط

القای تیایز سلول هطای  T CD4+بطه

سلولهای  Th17با  IL-25و آنتیبادی علیه  IL-17باع

پیا التهابی ،باع

کاها ارتشاح سلولهای  Tالتهابی اختصاصی و افزایا

 Th17و مهار تیایز به  Tregشده ،ناوذ سلولهای التهابی

سلولهای  Tتنظییی در اطراف جزایطر مطیشطود( .)38بطه

بطططه جزایطططر پطططانکراس را افطططزایا داده ،و بطططا تخریطططب

نظر میرسد که سایتوکاینهطای پطیا التهطابی بطا القطای

افزایا FBS

تیایز به سطیو  Th17باعط

افطزایا ناطوذ سطلولهطای

التهابی به جزایر ننگرهانس پانکراس شدهاند.

سلولهای بتای تولید کننده انسولین باع
و تشططدید بییططاری دیابططو نططو یطط

در مططوش هططای

 C57BL/6شده اسو.

در ارتوططاط بططا نتططایج ارزیططابی میططزان  ،FBSشططاهد
افزایا معنیدار میزان این پارامتر در مطوشهطای درمطان

سپاسگزاری

شده با کاربنوکسولون نسوو به موش های درمطان نشطده

نویسندگان این مقاله مراتب سپاس خود را نسوو به

بودیم که نشان دهنده افزایا تخریب سلول هطای بتطای

پژوهشکده زیسو فناوری دانشگاه ارومیطه و هطم چنطین

پانکراس و کاها تولید انسولین می باشد.

آقای حقی مسوول آزمایشگاه آسطیب شناسطی دانشطکده

در پایان ،صرف نظر از مشکالتی که در اناطاا ایطن

دامپزشکی دانشگاه توریز ابراز می دارند.
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