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Abstract
Background and purpose: Circulating monocytes are divided into different subpopulations
according to the expression of CD14 and CD16. In this study, we investigated the correlation between the
severity of coronary artery disease (CAD) and the frequency of two monocyte subsets and also expression
level of CCR1 receptor on these monocytes.
Materials and methods: The study was conducted in 88 patients who underwent diagnostic
coronary angiography (CAG) in Tehran Shahid Rajaee Heart Center, 2014-2015. The participants were
selected using convenience sampling. They were divided into four groups: 50% stenosis in one vessel (MVD),
single vessel stenosis (1VD), 2 or 3 vessels stenosis (2+3 VD), and no CAD as the control group. The severity
of CAD was evaluated by Gensini score. Frequency of the two monocyte subsets, including classical
(CD14+CD16-) and non-classical (CD14+CD16+) were measured by flow cytometry. Mean fluorescence
intensity (MFI) of CCR1 receptor on monocyts was also measured in two subsets and all groups of patients.
Results: Circulating non-classical monocytes were observed more frequently in patients with
2+3 VD than in controls, MVD, and 1VD groups, but the differences were not statistically significant (P>
0.05). Both classical and non-classical monocytes expressed CCR1, but it was expressed on higher
number of classical monocytes than in non-classical ones. Also, no significant differences were seen in
MFI of CCR1 in different groups.
Conclusion: This study showed that higher frequency of non-classical monocytes was correlated
with severity of CAD.
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چكیده
سابقه و هدف :مونوسیتهای خون محیطی براساس بیان مولکولهای  CD14و  CD16به زی ر جمعی ته ای مختل
تقسیم میشوند .این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دو زیر جمعیت مونوسیتی و گیرنده  CCR1با شدت بیم اری ع رو
کرونر ( )CADانجام پذیرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه ،تعداد  88بیمار مراجعهکننده به درمانگاه قلب شهید رج ایی ته ران ط ی س ال - 4931
 4939که دارای عالیم آنژین صدری پایدار بودند ،به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .بیماران به چهار گروه
نرمال (بدون گرفتگی عرو کرونری) ،گروه مینیمال ،گروه  1VDو گروه  2+3 VDتقسیم شدند .سیستم جنس ینی اس کور
برای ارزیابی شدت  CADاستفاده شد و در نمونه های خون با آنتیب ادیه ای مونوکلون ال علی ه  CD16 ،CCR1و CD14
رنگ آمیزی ،و با فلوسیتومتری آنالیز شدند .همچنین  MFIبرای مارکر  CCR1در گروهها ،مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها :مونوسیت های غیر کالسیک با افزایش گرفتگی رگ افزایش یافت بهطوری که در بیماران  2+3 VDدرص د
بیشتری مونوسیت غیر کالسیک نسبت به بیماران نرمال ،مینیمال و  1VDوجود داشت ،اما این افزایش معنیدار نبوده است
( .)p>5/50نتایج نشان داد که مولکول  CCR1در سطح هر دو جمعی ت مونوس یته ای کالس یک و غی ر کالس یک ب روز
مییابد ،ولی جمعیت بیشتری از سلولهای کالسیک این مولکول را بی ان م یکنن د .بررس ی  MFIم ارکر  CCR1در ب ین
گروههای مختل اختالف معنی داری را نشان نداد.
استنتاج :این مطالعه نشان داد که مونوسیتهای غیر کالسیک با افزایش گرفتگی رگ افزایش می یابند.
واژه های کلیدی :مونوسیت ،CCR1 ،آنژین صدری پایدار

مقدمه

یکی ازعلل مرگومیر در اکثرکشورها ،آترواسکلروز
میباشد که یک ن و بیم اری س رخرگه ای ب زرگ و

متوسط است .واژه آترواسکلروز ،ب رای ض خیم ش دن و
سفت شدن دیواره عرو به کار گرفته میشود( .)2 ،4این

مولف مسئول :ابوالقاسم عجمی -ساری :کیلومتر  41جاده فرح آباد ،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ،دانشکده پزشکی ،گروه ایمونولوژی
 .4کارشناسی ارشد ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2دانشیار ،گروه قلب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .9دانشجوی دکترای تخصصی ایمونولوژی ،گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .0دانشیار ،گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .6مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک  ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1مرکز تحقیقات دستگاه گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .8کارشناسی ارشد ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .3کارشناسی ارشد ویروس شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .45استاد ،گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .44مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
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نقش زیر مجموعه های مونوسیت های خون محیطی در پیشرفت
ضایعه آترواسکلروز عروق کرونر

نقش مونوسيت ها در آترواسكلروز عروق کرونر

بالینی آن در اواخر زندگی ظاهر میش ود .عوام ل مختل

از قبیل نوتروفیلها ،سلول های  Tو فعالیت آنه ا منج ر

ژنتیکی و محیطی در ایجاد و پیشرفت این بیماری دخال ت

به تولید پ ال ه ای فیب روزه پیش رفته م یش ود(.)42-41

دارند که در بین این عوامل غلظت باالی کلسترول ی ک

این پال ها به پال های پای دار تغیی ر پی دا م یکن د و

فاکتور مهم محسوب میشود( .)9،2آترواسکلروز پدی ده

سپ

و ترومب وز کام ل ی ا جزئ ی در

ایست پیچیده ،که شامل تجمع چربیها در فرم کلسترول

رگه ای قلب ی ،باع

آزاد و کلسترول استریفیه و سلوله ای مختل

پ ارگی پ ال

س ندرم کرون ری ح

اد ACS

سیس تم

( )Acute coronary syndromeمیشود .مونوس یته ا/

ایمنی خصوصا ماکروفاژهای ک آلوده (ماکروفاژه ای

ماکروفاژها در ناپایداری پال ها ،با ترش ح آن زیمه ای

حاوی لیپ و پ روتیین اکس ید ش ده ب ا دانس یته پ ایین) در

لیتیک از قبیل ماتریک

متالوپروتیینازه ا ( )MMPsنی ز

دیواره رگها میباشد(.)1

دخالت دارند .به ع الوه مونوس یته ا م یتوانن د آبش ار

الته اب منج ر ب ه ایج اد آترواس کلروز ،ب ه ط ور
ش دیدی ب ا فعالی ته ای مونوس یتی در ارتب اط ب وده و

انعقادی و انتشار ترومبوز را شرو

کنند(.)40-41

مونوسیته ای خ ون محیط ی براس اس می زان بی ان

فرایندهای اساسی ایجاد آترواسکلروز به ط ور عم ده ب ا

مولکولهای  CD14و  CD16به زیر گروههای مختل

تجمع و فعالیت مونوس یته ا و ماکروفاژه ای مش تق از

تقسیمبندی میشوند ،ول ی ش ایعترین ف رم تقس یمبن دی

مونوسیتها در دیواره عرو م رتبط اس ت( .)0از ط رف

آنه ا ب ه دو ف رم کالس یک ( )CD14+ CD16-و غی ر

دیگر ،یکی از عوامل اساسی ایجاد آترواسکلروز فعالیت

کالسیک ( )CD14+ CD16+میباشد( .)48در خص و

سلولهای اندوتلیال است که ب ه وس یله فش ارخون ،قن د

اینکه کدام جمعیت مونوسیتی ممک ن اس ت در ش رو

خون باال و سیگار کشیدن شرو گردیده و تح ت ت ا یر

روند التهاب منجر به آترواسکلروز دخالت داشته باش د،

سایتوکاینهای پیش التهابی تولی د ش ده از ماکروفاژه ا،

چن د مطالع ه انج ام پ ذیرفت( .)43،48،41در خص و

 LDLاکسید شده و انژیوتانسین  2به پ یش م یرود .فع ل و

دخالت این زیر گروهها در روند شرو الته اب و ایج اد

انفعاالت بین سایتوکاینهای پیش الته ابی ،کموک اینه ای

آترواس کلروز اخ تالف نظ ر وج ود دارد .نق ش مه م

 RANTES،CXCL14 ،CXCL12 ،CXCL1وگیرندههای

کموکاینها و گیرن ده آنه ا در س طح مونوس یته ا در

آنه ا و همچن ین بی ان مولک وله ای چس بنده در ب روز

روند ایجاد التهاب منجر به آترواسکلروز نیز در مطالعات

التهاب و ایجاد آترواسکلروز نقش دارد( .)6-3مونوس یته ا

حیوانی (سلوله ای موش ی) م ورد بررس ی ق رار گرفت ه

با حضور در محل التهاب و بعد از عبور از سد ان دوتلیال

است و یکی از این گیرندههای مورد توجه  CCR1بوده

به ماکروفاژ تبدیل میش وند .ماکروفاژه ا پاس خ الته ابی

است(.)25-22

مزمن را به وس یله ترش ح تع دادی واس طه ه ای الته ابی

ای ن مطالع ه ب ا ه دف بررس ی نق ش احتم الی

شامل رادیکالهای آزاد اکسیژن ،سایتوکاینه ای پ یش

مونوس یته ای کالس یک و غی ر کالس یک و مولک ول

التهابی  TNF-αو  IL12p70و کموک اینه ای ،RANTES

 CCR1در بیماران دارای آنژین صدری و ارتب اط آن ب ا

( )MCPتداوم میدهند و این تداوم به این دلیل صورت

شدت گرفتگی عرو کرونری انج ام پ ذیرفت .در ای ن

T

مطالعه به بررسی دو زیر جمعیت اصلی مونوس یته ا در

کموتاکتیک میباشند( .)44،45ماکروفاژها ب ه ت دریج ب ه

خون محیطی افرادی که شدت بیماری آترواسکلروز در

وسیله اسکاونجر رسپتورها،کلسترولهای تجم ع یافت ه را

آنها متفاوت م ی باش د و همچن ین ب ه بررس ی گیرن ده

فاگوسیتوز ک رده ،در اینتیم ا ب ه ف وم س ل ()Foam cell

 CCR1در سطح ای ن مونوس یته ا در پ ی ی افتن نق ش

میگیرد که این مواد برای مونوسیته ا و س لوله ای
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بیم اری از دوران ک ودکی ش رو ش ده ول ی تظ اهرات

تبدیل میشوند و در ادامه حضور سایر سلولهای ایمن ی

پژوهشی

احتمالی این زیر جمعیت ها و مولکول  CCR1در ایج اد
پال

های آترواسکلروز ،پرداخته شد.

حمیده رحیمی و همکاران

 ) 2+3 VD( 3+2 vessel diseaseو شاهد ،مورد بررسی
قرار گرفت .بیمارانی که گرفتگی پنج اه درص دی فق ط

مواد و روش ها

بیمارانی ک ه گرفتگ ی کام ل در ی ک رگ داش تند ،در

در این مطالعه موردی-شاهدی ،بیماران مراجع هکنن ده

گ روه  ،1VDبیم ارانی ک ه گرفتگ ی در  2ی ا  9رگ

به درمانگاه بیمارس تان قل ب ش هید رج ایی ته ران ،ط ی

داشتند ،در گروه  2+3 VDو بیمارانی که با وجود عالئم

اسفند  4931تا خرداد  ،4930که دارای درد قفس ه س ینه

آنژین صدری ولی عرو کرونر آنها گرفتگی نداش ت

( )Stable angina pectorisبودند ،و بنا به نظ ر پزش ک

در گروه شاهد قرار گرفتند.

متخصص برای تشخیص بیماری خود نیاز به آنژیوگرافی
داشتند در صورت امضا فرم م ورد تایی د کمیت ه اخ ال

آنالیز فلوسیتومتری

دانش گاه عل وم پزش کی مازن دران و نداش تن معیاره ای

جه ت بررس ی زی ر جمعی ته ای مونوس یتی در

خروج از مطالعه ،وارد مطالعه شدند .معیارهای خروج از

بیماران مورد مطالع ه ،خ ون محیط ی ج دا ش ده پ

از

مطالعه شامل ،ابتال ب ه س ندرم کرون ری ح اد ( )ACSدر

رنگآمیزی با آنتی بادیهای متصل به م واد فلورس ان

 42هفته اخیر ،بیماران تحت درمان دی الیز ،دارای س ابقه

با تکنی ک فلوس یتومتری م ورد آن الیز ق رار گرف ت .در

مصرف بیش از یک ماه از داروهای دارای خاصیت ضد

ای ن مطالع ه از آنت یب ادیه ای مونوکلون ال ض

د CD

التهابی از قبیل آتورواستاتین و پالویک  ،بیماران تحت

مارکره ای انس انی و گیرن ده کموک اینی کونژوگ ه ب ا

درمان با داروهای سرکوب کننده ایمنی و رادیو تراپ ی،

مواد فلورسان

استفاده گردی د .آنت یب ادیه ای م ورد

بیماران مبتال به بیماریه ای ات و ایمی ون و بیم اریه ای

اس تفاده ش امل Anti CD14-FITC ،Anti CD16-PE ،و

التهابی سیستمیک دیگر و بیماران مبتال به س رطان ،ب وده

 (BD, USA) Anti CCR1- Alexa Floure 647بودن د.

است .بیماران جهت انجام آنژیوگرافی یک روز قب ل در

به طور کلی بعد از جداسازی خون محیطی 0 ،میکرولیتر

بخش داخلی بستری میشدند و از بیماران واجد ش رایط

از آنتیبادی اختصاصی مربوطه در لولهه ای مخص و

قبل از انجام آنژیوگرافی  0سیسی خون هپارین ه جه ت

فلوسیتومتری قرار داده شد و به مدت  10دقیقه در دمای

انجام  CBCو فلوس ایتومتری و  0س یس ی خ ون ب دون

اتا و تاریکی انکوبه گردید .در مرحله بعد ،در لوله ه ا

ماده ضد انعقاد جهت انجام آزمایشه ای روت ین (قن د،

ب ا اض افه ک ردن محل ول لی ز ب ه می زان  455میکرولیت ر

کلسترول و  )...گرفته شد.

گلبولهای قرمز لیز شد که در این مرحله لول ه ه ا را ب ه

ریسک فاکتورهای بیماران از قبیل ،فشار خون ب اال

م دت  45دقیق ه در مح یط تاری ک انکوب ه گردی د .در

(بیشتر از  ،)415/35 mm/Hgس ابقه مص رف داروه ای

نهایت ،با افزودن محلول فیکساتور به میزان  4میلیلیتر و

پایین آورنده فشار خون ،ابتال به دیابت (قند خون ناشتای

انکوبه آنها ب ه م دت  25دقیق ه ،فرآین د رن گآمی زی

بیش از  ،)425سابقه مصرف داروهای پایین آورنده قن د

از اتمام انکوباسیونه ا،

فلوسیتومتری به اتمام رسید .پ

لیپیدمی شامل کلسترول ب االی ،225 mg/dl

خوانش با دستگاه فلوس یتومتر ش رکت  Partec PASانج ام

سابقه مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول و س یگار

شد .به منظور حذف اتصاالت غی ر اختصاص ی و تعی ین

کشیدن ارزیابی شده و در پرسش نامه بت گردی د .بع د

محدوده منفی و مثبت بی ان  CDمارکره ا ،ب رای تم امی

از انجام آنژیوگرافی با توجه به نتیجه ،بیم ار در یک ی از

نمونههای مورد مطالعه بهطور مجزا نمونهای به عنوان کنت رل

گ روهه ای مینیم ال،)1VD( Single Vessel disease ،

منفی در نظر گرفته شد که در آن خون محیطی بیم ار ب ا

خون ،دی
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در یک رگ داشتند ،در گروه مینیم ال (،)minimal CAD

نقش مونوسيت ها در آترواسكلروز عروق کرونر

 IgG1-kappa-PEو IgG1-kappa-Alexa Floure 647

( 40/3درصد) ،گروه  41 1VDنفر ( 43/9درصد) ،گ روه

( )BD,USAرن گآمیزی ش دند .آن الیز اطالع ات ب ا

 20 2+3VDنفر ( 28/1درصد) ق رار گرفتن د .اطالع ات

اس تفاده از نرماف زار  FlowMaxانج ام گرف ت.

کامل دموگرافیک بیماران و متغیرهای بررس ی ش ده در

جمعیته ای  CD14+ CD16-ب هعن وان مونوس یته ای

آنها به تفکیک گروههای بیماری در جدول شماره  4ذک ر

کالس یک و جمعی ته ای  CD14+ CD16+ب ه عن وان

شده است .همچنین متغیرهای کلینیک ی و آزمایش گاهی

مونوسیت های غیر کالسیک در نظر گرفته شد.

بیماران براساس ریسک فاکتورهای هایپرتانسیون ،دیابت
ملیتوس ،دی

سیستم جنسینی اسکور ()Genssini score

لیپیدمیا و مصرف سیگار بررسی شد و ب ه

تفکی ک گ روهه ای م ورد بررس ی بیم اران در ج دول

سیستم جنسینی اسکور برای ارزیابی شدت بیم اری

شماره  2ذکر گردید.

تنگی عرو کرونر قلب ( )CADاس تفاده ش د .جنس ینی
اسکور برای هر بیمار از روی آنژیوگرام عرو کرونر بر

جددل شماد

حسب تعداد رگ مبتال به تنگ ی ،ش دت تنگ ی و مح ل

صدری پایدار با نتیجه آنژیوگرافی

م :1اطالع ات دموگرافی ک بیم اران مب تال ب ه آن ژین
Normal
(درصد )

Minimal
(درصد )

1VD
(درصد)

2+3VD
(درصد )

مرد

(48 ) 06/2

(8 ) 01/4

(42 ) 15/6

(21 ) 36

زن

(41 ) 19/8

(6 ) 12/3

(0 ) 23/1

(4 ) 1

تنگی محاسبه شد.
آن الیز آم اری ب ا اس تفاده از ن رماف

زار SPSS 20

صورت گرفت .آزمونه ای پ ارامتری ب رای متغیره ایی
که دارای توزیع نرمال بودند استفاده ش د و همچن ین در
صورت عدم برقراری پیش فرض نرم الیتی آزم ونه ای
ناپ ارامتری اس تفاده ش د .آزم ون پ ارامتری  T testو

میانگین سنی (انحراف معیار  ±سال )

04/1 ± 3/14

08/05 ± 45/06

03/56 ± 8/15

62/96 ±42/16

سابقه فامیلی

(44 ) 91/1

(6 ) 16/2

(1 ) 14/2

(3 ) 96/5

مصرف سیگار

(1 ) 49/0

(2 ) 41/9

(4 ) 0/3

(9 ) 42

5/63

گروه  :Normalبیمارانی که با وجود عالئم آنژین صدری ولی ع رو کرون ر آنه ا
گرفتگی نداشت.
گروه  :Minimalبیماران گرفتگی پنجاه درصدی فقط در یک رگ داشتند،

ناپ ارامتری  Mann-Whitney Uب رای مقایس ه تع داد
س لوله ا در دو گ روه مس تقل از ه م م ورد اس تفاده

گروه :2+3VDمبیمارانی که گرفتگی در  2یا  9رگ داشتند،

ق رار گرف ت .همچن ین تحلی ل واری ان

معنی داری

5/882

گروه  :1VDبیمارانی که گرفتگی کامل در یک رگ داشتند،

ی ک طرف ه

سطح

منظور از سابقه فامیلی وجود بیماریهای کرونری قلب در فامیل درج ه اول در هم ه
بیماران وارد شده در مطالعه می باشد.

( )ANOVAو معادل ناپ ارامتری آن کروس کال وال ی
ب رای مقایس ه می انگینه ای چن د گ روه مس تقل از ه م
اس تفاده گردی د .مقایس هه ای چندگان ه  Tukeyب رای
شناسایی جف ت می انگینه ای معن یدار در چه ار گ روه
نرم ال ،مینیم ال 1VD ،و  2+3VDاس تفاده ش د .ب رای
مقایسه فاکتوره ای کیف ی و ارتب اط آن ب ا چه ار گ روه
بیم اری آزم ونه ای  Chi-squareو Fisher exact test

استفاده شد.

جل ش ماد

مورد بررسی نرمال ،مینیمال 1VD ،و 2+3VD
سطح

ویژگی های بیماران

Normal
(درصد )

Minimal
(درصد )

1VD
(درصد )

2+3VD
(درصد )

معنی داری

هایپرتانسیون

(49 ) 15/6

(42 ) 86/1

(42 ) 15/6

(25 ) 85/5

5/559

دیابت ملیتوس

(3 ) 28/4

(1 ) 28/6

(8 ) 06

(41 ) 06/5

5/423

لیپیدمیا

(42 ) 91/0

(0 ) 90/1

(1 ) 1/2

(29 ) 32

5/555

مصرف سیگار

(1 ) 42/0

(2 ) 41/9

(4 ) 0/3

(9 ) 42/5

5/813

دی

گروه  :Normalبیمارانی که با وجود عالئم آنژین صدری ولی عرو کرون ر آن ه ا
گرفتگی نداشت،
گروه  :Minimalبیماران گرفتگی پنجاه درصدی فقط در یک رگ داشتند،
گروه  :1VDبیمارانی که گرفتگی کامل در یک رگ داشتند،

یافته ها
در این مطالعه  88بیمار مشکو

م :2اطالع ات آزمایش گاهی بیم اران در چه ار گ روه

گروه :2+3VDمبیمارانی که گرفتگی در  2یا  9رگ داشتند.

ب ه  CADک ه 62

نفر ( 15/0درصد) مرد و  26نف ر ( 23/0درص د) زن بودن د،

درص د فراوان ی مونوس یته ای کالس یک و

براساس تشخیص پزشک متخصص و نتایج آنژیوگرافی

غیر کالسیک براس اس تفکی ک بیم اران در گ روهه ای
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آنت یب ادیه ای ایزوتی پ کنت رل ،IgG1-kappa-FITC

در چهار گروه نرمال  92نفر ( 96/9درصد) ،مینیمال  41نف ر

پژوهشی

حمیده رحیمی و همکاران

نرم ال ،مینیم ال 1VD ،و  2+3VDمقایس ه ش د.
براس اس ای ن نت ایج ،مونوس یته ای غی ر کالس یک
در بیم اران  2+3VDدرص د ب یشت ری مونوس یت
غیر

کالسیک نسبت به بیم اران نرم ال ،مینیم ال و 1VD

وجود دارد ،ام ا ای ن اف زایش معن ی دار نیس ت (تص ویر
شماره .)4

تصویرما

م :1فراوانی مونوس یت ه ای کالس یک و غی ر کالس یک در

چهار گ روه م ورد بررس ی (گ روه کنت رل ،مینیم ال 1VD ،و ،) 2+3VD
گروه  :Normalبیمارانی ک ه ب ا وج ود عالئ م آن ژین ص دری ول ی
عرو کرونر آن ها گرفتگی نداشت ،گروه  :Minimalبیماران گرفتگ ی

میزان فراوان ی مولک ول  CCR1در مونوس یته ای

پنجاه درصدی فقط در یک رگ داشتند ،گروه  :1VDبیم ارانی ک ه

کالس یک و غی ر کالس یک در تص ویر ش ماره  2نش ان

گرفتگی کامل در یک رگ داش تند ،گ روه :2+3VDمبیم ارانی ک ه

داده شده است .فراوانی مولکول  CCR1روی مونوسیت

گرفتگی در  2یا  9رگ داشتند.

کالس یک و غیرکالس یک ،تغیی رات محس وس و
معنیداری را از نظر آماری نشان ن داد .طب ق ای ن نت ایج
مولک ول  CCR1در س طح ه ر دو جمعی ت مونوس یت
کالس یک و غی ر کالس یک ب روز م ییابن د ،ام ا غال ب
جمعی ت س لوله ای کالس یک  CD14+ ،CD16-ای ن
مولکول را بیان میکنند .مونوسیته ای غی ر کالس یکی
که مولکول  CCR1را بیان میکنند ،با افزایش پیش روی
در گرفتگ ی رگ در مقایس ه ب ا گ روه نرم ال ،ک اهش
غی ر معن اداری را نش ان داد و همچن ین مونوس یته ای
کالس یک ک ه  CCR1را بی ان نم یکنن د ،در بیم اران

تصویرما

م :2فراوانی مونوسیت های کالس یک و غی ر کالس یک

براساس بیان مولکول  CCR1در چهار گ روه م ورد بررس ی (گ روه

 2+3VDنس بت ب ه س ایر گ روه ه ای م ورد بررس ی

کنترل ،مینیمال 1VD ،و  ،) 2+3VDگروه  :Normalبیمارانی ک ه ب ا

افزایش یافتند.

وجود عالئم آنژین صدری ولی عرو کرونر آن ه ا گرفتگ ی نداش ت،

در بررس ی ش دت  MFIبی ان مولک ول  CCR1در
گ روهه ای م ورد بررس ی بیم اران ش امل نرم ال،

گروه  :Minimalبیماران گرفتگی پنجاه درصدی فقط در ی ک رگ
داشتند ،گروه  :1VDبیمارانی که گرفتگی کام ل در ی ک رگ داش تند،
گروه :2+3VDمبیمارانی که گرفتگی در  2یا  9رگ داشتند.

مینیمال 1VD ،و  2+3VDنشان داده شد که شدت MFI

مارکر  CCR1در گروه های مورد بررسی معنا دار نب وده
است (تصویر شماره  .)9همچنین در ارتب اط ب ا جنس ینی
اسکور ،در این بررسی بیماران با  Non CADبا جنس ینی
اسکور پایین تر و بیماران با  1VDو  2+3VDبا جنس ینی
اس کور ب االتر ارزی ابی ش دند .ب ر ای ن اس اس نت ایج
همبستگی میان اسکور جنسینی با فراوانی مونوسیت های

م

تصویرما

م :3میزان  MFIمولکول  CCR1در چهار گروه مورد بررس ی

(گروه کنترل ،مینیمال 1VD ،و  ،)2+3VDگ روه  :Normalبیم ارانی ک ه
با وجود عالئم آنژین صدری ولی عرو کرونر آن ها گرفتگی نداش ت،

کالس یک و غی ر کالس یک در س ه گ روه م ورد

گروه  :Minimalبیماران گرفتگی پنجاه درصدی فقط در ی ک رگ

بررس ی مینیم ال 1VD ،و  2+3VDدر ج دول ش ماره 9

داش تند ،گ روه  :1VDبیم ارانی ک ه گرفتگ ی کام ل در ی ک رگ

بیان شده است.

داشتند ،گروه :2+3VDمبیمارانی که گرفتگی در  2یا  9رگ داشتند.
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با افزایش گرفتگی رگ افزایش مییابند ب ه ط وری ک ه

نقش مونوسيت ها در آترواسكلروز عروق کرونر

م :3همبستگی میان اسکور جنس ینی () Genssini score

جل شما

با فراوانی مونوسیت های کالسیک و غی ر کالس یک در س ه گ روه
مورد بررسی مینیمال 1VD ،و 2+3VD

r: 5/416

r: 5/582

r: -5/543

)(CD14+/CD16-

p: 5/0

p: 5/1

p: 5/3

با مونوسیت غیر کالسیک

r: -5/406

r: -5/569

r: -5/520

)(CD14+/CD16+

p: 5/0

p: 5/8

p: 5/3

 Genssini scoreم
با مونوسیت کالسیک

بحث

CD14+ CD16+

ب ا ش دت  CADدر بیم اران

 Stable Angina Pectorisمرتبط بود(.)48
در مطالعه دیگر Rogacev ،و همک اران در بررس ی
زیر جمعیتهای اختصاص ی مونوس یت و ارتب اط آن ب ا
وق ایع کاردیووس کوالر نش ان دادن د ،مونوس یته ای
 CD14++ CD16+نقش غالبی در اتفاقات کاردیووس کوالر
در بیماران دارند .این خاصیت زمانی که مونوس یته ای

ه دف مطالع ه حاض ر بررس ی نق ش احتم الی

اینترمدیت در اتصال پال های جدید در رگها باشند،

مونوس یته ای کالس یک و غی ر کالس یک و مولک ول

بیشتر میشود و در نتیجه ای ن مونوس یته ا ،ب ه عن وان

 CCR1در بیماران دارای آنژین صدری و ارتب اط آن ب ا

یک جزء مهم درپیشرفت مراح ل آترواس کلروز محس وب

ش دت گرفتگ ی ع رو کرون ری ب وده اس ت .در ای ن

میشوند( .)43به نظ ر م یرس د در مطالع ه حاض ر حج م

مطالعه  88بیمار که  62نفر ( 15/0درصد) مرد و  26نف ر

نمونه کم بیماران نتایج را تحت تا یر قرار داده اس ت ،ب ا

( 23/0درصد) زن بودند ،تحت آنژیوگرافی قرار گرفت ه

این حال نتایج مطالعهی حاضر تا ح دودی ه م راس تا ب ا

و براساس تشخیص پزشک متخصص و نت ایج آنژی وگرافی

نتایج مطالعات قبلی است .مطالعات اخی ر نش ان داده ان د

در چهار گروه شامل ،مینیمال  41نف ر (41 1VD ،)40/3

که تعداد مونوسیتهای غیر کالسیکال با سطوح کلس ترول

نفر ( 20 2+3VD ،)43/9نفر ( ) 28/1و گروه نرم ال 92

توتال پالسما LDL ،و ت ریگلیس رید رابط ه مثب ت و ب ا

نف ر ( )96/9ق رار گرفتن د .طب ق نت ایج مطالع ه حاض ر

 HDLرابطه منفی دارد( .)21،43همچن ین مش خص ش ده

مونوسیتهای غیر کالس یک ب ا اف زایش گرفتگ ی رگ

است که تعداد مونوسیتهای غیر کالسیکال در بیم اران

افزایش مییابند به طوری که در بیماران  2+3VDدرصد

با کلسترول باال افزایش مییابد( .)26،20از دیگ ر اه داف

بیشتری مونوسیت غیر کالسیک نسبت به بیماران نرمال،

این مطالعه بررسی مولکول  CCR1در بیماران ب ود .ای ن

مینیمال و  1VDوجود دارد ،با این حال ای ن اخ تالف از

مولکول در سطح هر دو جمعیت مونوسیت کالس یک و

نظر آماری معنی دار نبود.

غیرکالسیک بروز مییابد ،اما جمعیت غالب از س لوله ای

درمطالعات قبلی ،بررسی نقش احتمالی زیر جمعیتهای

کالسیک CD14+ CD16-این مولکول را بیان میکنن د.

مونوس یتی از قبی ل  CD14+CD16-و  CD14+CD16+در

در این مطالعه تغییر معنیداری در بی ان ای ن م ارکر ب ین

بیم اری ش ریانی کرون ری ( )CADم ورد ارزی ابی ق رار

گروه بیمار و شاهد دیده نشد .با این حال دربرخی مطالع ات

گرف ت( .)43،48،29در مطالع ه  Yamamotoو همک اران

ا ر این مولکول در مهاجرت و تجمع مونوسیته ا تایی د

نشان داده شدکه مونوسیتهای CD14+ CD16+در شریانی

شده است Drechsler .و همکاران ط ی مطالع های نش ان

کرونری حائز اهمیت میباش د ،و همچن ین در مطالع هی

دادند که تجمع مونوسیتهای کالس یکال در ش ریانه ا

خود به ارتباط آن با بیماران دیابتی پرداختند(.)29

با گیرندههایکموکاینی CCR1و CCR5مرتبط هس تند .در

 Ozakiو همکاران در مطالعه خود نشان دادن د ک ه

این مطالعه تعداد مونوسیتهای کالسیکال در سلولهای

فراوان ی مونوس یته ای  CD14+ CD16+در گ ردش،

آئ ورت م وشه ای ،CCR2-/- ،CCR5-/- ،CX3CR1-/-

در بیم اران  Multiple vasculardiseaseنس بت ب ه

 CCR1-/- ،ApoE-/-به وسیله فلوسایتومتری ان دازهگی ری

 Single vascular diseaseبیشتر بوده است ،و همچن ین

شد ،و نشان داده شد در مقایس ه ب ا گ روه کنت رل تع داد
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گروه

مینیمال (درصد )

( 1VDدرصد )

( 2+3VDدرصد )

اف زایش ترجیح ی در مونوس یته ای غی ر کالس یک

پژوهشی

حمیده رحیمی و همکاران

مونوسیت کالسیکال در آئورته ای آترواس کلروتیک

دیگر دالیل تفاوت در نتایج به تعداد کم مونوسیته ای

موشهای فاقد  CCR1 ،CCR2 ،CCR5بهطور مشخص ی

مورد بررسی در انجام فلوسایتومتری میباشد.

مونوسیتهای در چرخش را نش ان دادن د در ح الی ک ه

با افزایش گرفتگی رگ افزایش مییابد بهطوری ک ه در

ه یچ تف اوتی در م وشه ای ،CCR5-/- ،CX3CR1-/-

بیماران  2+3VDدرصد بیشتری مونوسیت غیر کالس یک

 CCR1-/-مشاهده نکردند .آنها به این نتیجه رسیدند که

نسبت به بیماران نرمال ،مینیمال و  1VDوجود دارد ،این

فقدان  CCR1تجمع ماکروفاژها را درمرحله اول محدود

افزایش معنیدار نیس ت CCR1 .ب ا ب روز آترواس کلروز

میکند ولی در مراحل بعدی به تجم ع ماکروفاژه ا کم ک

ارتباطی نداشته و این مولکول در س طح مونوس یته ای

میکن د .ب ا ای ن ح ال در مطالع ه دیگ ر نت ایج متناقض ی

غیر کالسیک کاهش نشان می دهد.

مشاهده شد( .)21همان طورکه گفته شد نتایج این مطالعه
در این زمینه اطالعات دقیقی ارائه نداد .از محدودیته ا

سپاسگزاری
از بیم اران و خ انواده ه ای آنه ا ب رای حمای ت،

و نواقص مطالعه حاضر حجم کم نمونه ب وده اس ت و از
دیگر دالیل تفاوت نت ایج م یت وان ب ه مرحل ه و ش دت

همک اری و ص بر ،و از کارکن ان بخ شه ای مختل

بیماری در نمونههای مورد بررسی در این مطالعه و دیگر

درمانی که ما را یاری کردند ،نهایت تشکر و ق در دان ی

مطالعات اشاره نمود ،زیرا در هر مرحله از بیماری رفت ار

را داریم .الزم به ذکر است ،این مطالعه با حمای ت م الی

و عملکرد مونوسیتها میتواند تغیی ر کن د .همچن ین از

دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفت.
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