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 )3گروه انگل شناسی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ دریافت5931/5/51 :

چکیده
مقدمه :سندرم روده تحریک پذیر( )IBSعارضه ای با درد شکمی و ناراحتی روده ای است .مطالعات اخیر نشان می دهند که سیستم ایمنی در
پاتوژنز این بیماری دخیل می باشد .از سایتوکاین های مهم هدایت کننده سیستم ایمنی که ممکن است در ایمونوپاتوژنز بیماری نقـــش ایفا کننــــد؛
می توان  TNF-αو  IL-6را نام برد .هدف مطالعه حاضر بررسی سطوح سرمی این سایتوکاین ها در بیماران مبتال به  IBSبود.
مواد و روش ها :مطالعه به صورت مورد-شاهدی بر روی  04بیمار مبتال به ( IBSگروه مورد) و  04فرد دارای عالئم بیماری مذکور که از نظر
ابتال به  IBSمنفی گزارش گردیدند(گروه شاهد) انجام شد .مقادیر سرمی سایتوکاین های  TNF-αو  IL-6به روش ایمونواسی(االیزا) اندازه گیری
گردید .مقادیر سرمی سایتوکاین های مذکور در دو گروه تحت مطالعه نیز با روش آزمون  tمستقل با هم مقایسه شد.
یافته های پژوهش :نتیجه این مطالعه حاکی از آن بود که میانگین سطوح سرمی  TNF-αو  IL-6در افراد دارای سندرم روده تحریک پذیر
به طور معنی داری نسبت به افراد با بیماری های گوارشی اما فاقد سندرم روده تحریک پذیر باالتر است( )P=0.0001و با استفاده از روش ناپارامتری
اسپیرمن ،مقادیر سرمی سایتوکاین های  )P=0.000 ،ρ=0.788( TNF-αو  )P=0.000، ρ=0.799( IL-6ارتباط معنی دار و قوی با بروز
 IBSنشان دادند.
بحث و نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد که مقادیر سرمی  IL-6و  TNF-αدر افراد مبتال به  IBSبه طور معنی داری بیشتر از افراد
شاهد است و سطوح سرمی این دو فاکتور با پاتوژنز بیماری  IBSارتباط دارند.

واژه های کلیدی :سندروم روده تحریک پذیر ،اینترلوکین ،6-فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا ،االیزا
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مقدمه
بیماری سندرم روده تحریک پذیر عارضه ای است
که باعث تغییر در عملکرد روده شده ،با درد شکمی و
ناراحتی روده ای همراه است .در این بیماری واکنش
روده به محرک های روده ای یا محرک های روانی به
شدت باال می رود و منجر به درد و ناراحتی در این
اندام می شود( .)1هر ﭼنــــد کـه بیمـــاری در تمـام
رده هـای سنی دیده می شود ولی روش های درمانی
مﺨتلﻒ در بالغین بیشتر مورد توجه است .بر اساس
مطالعات انجام شده استعداد ابتال بـه این بیماری در
زنان بیشتر از مردان می باشد .متاسفانه علی رﻏـم باال
بودن شـیوع بیمـاری و عـوارض اقتـﺼادی و
اجتمـاعی آن ،اتیولــوژی و پــاتوژنز بیمــاری هم
ﭽنــان ناشــناخته مانده است .اســترس هــای
روحــی-روانــی ،جــنﺲ ،دوران جـــــوانی ،سـوء
مـﺼرف مواد دارویی یـا روانـی ،درد کولیـک ،ابتال به
انگل بالستوسـیتییﺲ هـومینیﺲ در دوران نوزادی،
تغییـرات روده بــزرگ و کوﭼــک بــه دنبــال
عفــــونــت روده ای ،ترومـا و عوامـل ارﺛــی به
عنــوان عـــوامـل اتیولوژیــک بیمـاری گــزارش
شـده انــد( .)2-5محققان نشان داده اند که سیستم
ایمنی در پاتوژنز این بیماری نیز دخیل می باشد و
سایتوکاین ها و پروتئین های ترشح شـــده توسط
سلول های ایمنی ذاتی و تطبیقی بر سیر بیماری
اﺛرگذارند( .)6سایتوکاین ها به عنوان پیام رسان های
سیستم ایمنی نقش ایفا می کننـــد( TNF-α .)7و
 IL-6واسطه های اصلی پاسخ التهابی حاد می باشد.
اگر ﭼه سلول های  Tتـــحریک شده با آنتی ژن،
سلول های کشنده طبیعی و ماست سل ها می توانند
پروتئین های  Il-6و  TNFرا ترشح کنند ،اما منبع
سلولی اصلی فاگوسیت کننده های تک هسته ای فعال
شده می باشد( .)8بررسی بیان و نقش فاکتورهای
التهابی در  IBSدر حال پیگیری است و امروزه موضوع
بسیاری از تحقیقات می باشد( .)9-11هدف از این
پژوهش بررسی سطوح سرمی اینترلوکین  6و فاکتور
نکروز دهنده تومور آلفا در مبتالیان به  IBSدر مقایسه
با گروه شاهد(کنترل سالم از نــظر ابــــتال به )IBS
می باشد.
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مواد و روش ها
در این مطالعه مورد-شاهدی  04بیمار مبتال به
 IBSکه به صورت متوالی به بیمارستان شهید مﺼطفی
خمینی ایالم مراجعه کرده بودند و بیماری آن ها بر
اساس یافته های بالینی محرز گردیده بود به عنوان
گروه مورد انتﺨاب شدند .عالوه بر این 04 ،فرد دارای
عالئم بیماری مذکور که از نظر ابتال به  IBSمنفی
بودند به عنوان گروه شاهد انتﺨاب شدند .افراد گروه
شاهد و مورد از لحاظ سن و جنﺲ با هم مطابقت داده
شدند(شکل شماره  .)1از همه افرادی که در این مطالعه
شرکت کردند ،رضایت نامه آگاهانه کتبی دریافت گردید
و مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه(شماره کمیته اخالق
دانشگاه  )EC/92/H/132مورد تایید قرار گرفت .افراد
مبتال به انواع بدخیمی های گوارشی و هم ﭼنین
افرادی که از داروهای ضد التهابی مﺼرف می کردند از
مطالعه خارج گردیدند .از همه افراد تحت مطالعه در
شرایط ناشتا 5 ،سی سی خون وریدی تهیه گردید.
سپﺲ سرم ها جمع آوری شدند و تا زمان سنجش های
ایمنولوژی در دمای -24درجه سانتی گراد نگهداری
شدند .مقادیر سرمی اینترلوکین  6و فاکتور نکروز
توموری آلفا با روش االیزای سانـــدویﭽی و توسط
کیت های تجاری مربوطه( ab46027برای اینترلوکین
 6و  ab46087برای فاکتور نکروز توموری آلفا؛ از
شرکت  ABCAMکشـــور انگلــــیﺲ) و مطابق
دستورالعمل کیت سنجش گردیدند .داده های مطالعه
با کمک نرم افزار  SPSSنسﺨه  16تحت آنالیز آماری
قرار گرفتند .برای مقایسه مقادیر سرمی اینترلوکین  6و
فاکتور نکروز توموری آلفا بین گروه شاهد و مورد ،از
آزمون آماری  tمستقل استفــــاده گــــردید .سطح
معنی داری آماری در این مطالعه کمتر از  P<0.05در
نظر گرفته شد .هم ﭼنین به منظور بررسی همبستگی
بین بروز بیماری  IBSو سطوح سرمی هر سایتوکاین از
آزمون ناپارامتری اسپــــیرمن استفـاده شد و سطح
معنی داری آماری کمتر از  P<0.05در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
در مجموع هشتاد نمونه سرم( 04نفر بیمار مبتال به
 IBSو  04نفر شاهد) برای اندازه گیری میزان  IL-6و
 TNF-αبا تکنیک االیزا مورد بررسی قرار گرفتند.
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مقادیر ضریب تغییرات درون سنجی و برون سنجی
برای اینترلوکین  6به ترتیب  3درصد و  7درصد بود .به
همین ترتیب ،این مقادیر برای فاکتور نکروز توموری
آلفا به ترتیب  0درصد و  6درصد بود .کمترین میزان
 TNF-αدر سرم بیماران مبتال به  IBSبرابر با 6/65
پیکوگرم بر میلی لیتر و در افراد شاهد  2/7پیکوگرم بر
میلی لیتر اندازه گیری شد و بیشترین میزان در افراد
مورد  13/68پیکوگرم بر میلی لیتر و برای گروه شاهد
 9/52پیکوگرم بر میلی لیتر بود .هم ﭼنین کمترین
میزان  IL-6درسرم بیماران مبتال به  IBSبرابر با
 10/61پیکوگرم بر میلی لیتر و در افراد شاهد برابر با
 1/28پیکوگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد .باالترین
میزان آن در افراد مورد  29/21پیکوگرم در میلی لیتر و
در افراد شاهد  19/26پیکوگرم بر میلی لیتر سنجش
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گردید .میزان اینترلوکین  6در گروه  IBSو گروه کنترل
به ترتـــیـــب  23/036±4/669و 13/099±4/643
پیکوگرم در میلی لیتر اندازه گیری شد(شکل شماره )2
که این اخـــتالف از لحـــــاظ آمـــاری معنی دار
بود( .)P=0.00001هم ﭼنین ،میزان فاکتور نکروز
دهنده توموری آلفا در گروه  IBSو گروه کنترل به
ترتیب  11/458±4/297و  6/362±4/346پیکوگرم در
میلی لیتر اندازه گیری شد(شکل شماره  )2و این
اختالف از لحاظ آماری معنی دار بود( .)P=0.00001با
استفاده از روش همـــبستگی ناپارامتری اسپیرمن،
مقادیر سرمی سایتــــوکاین هــــای TNF-α
( )P=0.000 ،ρ=0.788و ،ρ=0.799( IL-6
 )P=0.000ارتباط معنی دار و قوی با بروز  IBSنشان
دادند.
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می شود مقادیر سرمی این سایتوکاین ها در بیماران مبتال به  IBSبه طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد است( .)P=0.0001میزان(میانگین
±انحراف معیار) اینترلوکین  6در گروه  IBSو گروه کنترل به ترتیب  23/636±0/666و  13/666±0/603پیکوگرم در میلی لیتر اندازه گیری
شد که این اختالف از لحاظ آماری معنی دار بود( .)P=0.00001هم چنین ،میزان(میانگین±انحراف معیار) فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا در
گروه  IBSو گروه کنترل به ترتیب  11/050±0/262و  6/362±0/306پیکوگرم در میلی لیتر بود و این اختالف از لحاظ آماری معنی دار
شد( .)P=0.00001عالمت * نشان دهنده اختالف معنی دار بین دو گروه مورد مقایسه می باشد.

لنفوسیت ها ،ماست سل ها و سلول های انتروکرومافین
است( .)15،16عالوه بر این ،تغییرات دیگر تنظیم
سیستم ایمنی شامل سطوح پایین تر سرمی  IL-10و
افزایش  TNF-alphaنیز در این بیماران گزارش
گردیده است( .)17با نتایج این تحقیق در مورد افزایش
معنی دار ﻏلظت سرمی  TNF-alphaبا نتایج حاصله
در این مطالعه هم خوانی دارد و هر دو تائیدکننده
افزایش این فاکتور در بیماران در مقایسه با گروه کنترل
هستند .عالوه بر تعیین سطح سرمی ،پژوهش دیگری
بر روی پلی مورفیسم ژن  TNF-alphaنیز صورت
گرفته است که نشان می دهد که در یک پلی مورفیسم
تک نوکلئوتیدی( )-308G/Aاختالف معنی داری بین
گروه مبتال به  IBSو گروه کنترل سالم وجود
ندارد( .)18به نظر می رسد افزایش ﻏلظت سرمی این
فاکتور پروتئینی وابسته به مسیرهایی ﻏیر از اختالفات
ژنتیکی بر روی این ژن باشد و یا این که نقاط بازی
دیگری از اختالف ژنتیکی باید مورد بررسی قرار گیرد.
فاکتور دیگری که در این مطالعه مورد بررسی قرار
گرفت ،سطوح سرمی اینترلوکین  6بود .مطالعه حاضر
نشان داد که سطوح سرمی  IL-6نیز در بیماران مبتال
به سندرم روده تحریک پذیر نیز در مقایسه با گروه
کنترل سالم بیشتر است .مطالعه اخیر توسط Timothy

بحث و نتیجه گیری
پاتوفیزیولوژی بیماری سندرم روده تحریک پذیر
هنوز به خوبی شناخته نشده است .در این مطالعه میزان
سطح سرمی سایتوکاین های  IL-6و  TNF-αدر
بیماری سندروم روده تحریک پذیر مورد بررسی قرار
گرفت .هدف این تحقیق بر آن بود تا دو فاکتور مهم
ایمنی یعنی اینترلوکین  6و فاکتور نکروز دهنده
توموری-آلفا را در سرم بیماران مبتال به بیماری IBS
را سنجش کند .نتایج نشان داد که بین دو گروه مورد
مطالعه یعنی بیمار و شاهد در سطوح سرمی  IL-6و
 TNF-αاز لحاظ آماری اختالف معنی دار وجود دارد و
با استفاده از روش ناپارامتری اسپیرمن ،مقادیر سرمی
سایتوکاین های  IL-6و  TNF-αاز لحاظ آماری
ارتباط معنی دار و قوی با بروز  IBSنشان دادند .تا به
حال ،ﭼندین مکانیسم پیشنهادی برای پاتوژنز بیماری
سندرم روده تحریک پذیر ارائه شده است که می توان
از بین آن ها به تغییر در نحوه تحرک روده ،بیش
حساسی ویسرال ،به هم خوردن تعادل ارتباط بین
دستگاه روده ای با مغز ،استرس و فاکتورهای روان
شناختی اشاره کرد( .)12-10از طرف دیگر ،مطالعات
اخیر داللت بر وجود التهاب در موکوس روده بزرگ در
این بیماران دارد که شواهـــد آن شامل افـــزایش
12
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شکل شماره  .2مقادیر سرمی اینترلوکین  6و فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا در بیماران مبتال به  IBSو گروه شاهد .همان طوری که مشاهده
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 G. Dinanنیز این یافته را تائید می نماید( .)19از
طرف دیگر ،محققان نشان دادند که با استفاده از داروی
محرک اعﺼاب می توان سطوح  IL-6و هورمون رشد
در بیماران مبتال به  IBSرا در مقایسه با گروه کنترل
بیشتر افزایش داد ،در حالی که سطوح  IL-10و IL-8
بدون تغییر خواهد ماند .از طرف دیگر ،استفاده از
داروهای ضدموسکارینی مانع از افزایش سطوح فاکتور
التهابی  IL-6و هورمون رشد گردید( .)19این شواهد
حاکی از تحت تاﺛیر بودن سیستم ایمنی توسط سیستم
عﺼبی است و نشان می دهد که دلیل ترشح بیش از
حد نرمال  IL-6می تواند توسط اﺛر میانجی عﺼبی
استیل کولین باشد ،هر ﭼند که این نکته در تحقیق
حاضر بررسی نشد .در حقیقت عالئم بالینی ایجاد شده
در سیر بیماری  IBSرا به افزایش عوامل التهابی مرتبط
می دانند .حتی نشان داده شده است که ترشح
سایتوکاین های پیش التهابی از سلول های ایمنی خون
محیطی در پاسخ به اندوتوکسین آزاد شده از باکتری ها
موجب تقویت این پاسخ های التــهابی در افراد مبتال
می گردد( .)24،21مکانیسم عمل این سایتوکاین ها به
دلیل اﺛر آنه بر تنظیم سلول های  Tدر جهت افزایش
واکنش های خودایمنی در روده می باشد .سلول های
 Tکـــمـــکی بــکر( )naive T helperدر مواجه با
آنتی ژن های بیگانه ارائه شده توسط سلول های
دندرتیک قطبی شده و به انواعی از سلول های کمک
کننده تبدیل می شوند .از جمله این سلول ها می توان
سلول های  Th1و  Th2و  Th17و  Tتنظیمی
( )regulatoryرا نام برد .قطبی شدن سلول  Tبکر به
سلول های ذکر شده متاﺛر از نــــیچ( )nicheسلولی
می باشد که خود شامل انواعی از اینترلوکین ها و دیگر
پروتئین های ترشح شده در محـــیط پیرامونی این
سلول ها است .امروزه مشﺨص شده است که تمایز به
یک رده سلولی خاص می تواند پاتوژنز یک بیماری را
تحریک و یا حتی مهار کند .برای مثال نشان داده شده
است که تمایز به سلول های  Th1تحـــریک کننده
بیماری مولتیپل اسکلروز می باشد( )22ﭼون که این
سلول ها در حالت طبیعی ترشح ( IFN-γاینترفرون-
گاما) و فعال ســـازی ماکــــروفاژها و فاگوسیتوز با
باکتری ها داخل سلولی و پروتوزواها مبارزه می کنند

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 5:55 IRST on Monday September 28th 2020

اما در حالت خودایمنی با شناسایی آنتی ژن های خودی
بیماری خود ایمنی اتفاق می افتد .از جانب دیگر تمایز
به  Th2منجر به ترشح سایتوکاین هایی نظیر IL-4
می شود که به نوبه خود با تاﺛیر بر لنفوسیت  Bمنجر
به تمایز این ســـلول ها به پالســـما سل و ترشح
آنتی بادی می شود .از دیگر رده های سلولی کمکی
می توان سلول های  Tتنظـــیمی را نام بـــرد .این
سلول ها با ترشح  IL-10منجر به سرکوب پاسخ ایمنی
می شوند و نقش مهاری بر سیستم ایمنی دارند و بدین
گونه مانع از واکنش بیش از حد سیستم ایمنی و آسیب
زدن به بافت های خودی می شوند .مطالعات قبلی
نشان می دهد که سلول های سیستم ایمنی از جمله
سلول های  Tنقش فعالی در حین بیماری زایی IBS
دارند( .)23شناسایی این رده های سلولی فعال(نظیر
 Th1و یا دیگر رده ها) و نیز فاکتورهای مترشحه از آن
و اینترلوکـــین های دخـــیل در سیر و روند بیماری
می تواند راهگشای درمان در آینده باشد .اینترلوکین 6
سایتوکاینی است که در هر دو ایمنی ذاتی و تطبیقی
فعالیت دارد .این سایتوکاین توسط فاگوسیت های تک
هسته ای ،سلول های اندوتلیال عروق ،فیبروبالست ها
و سایر سلول ها در پاسخ به میکروب ها و دیگر
سایتوکاین ها  TNF-αساخته می شود .ساخت این
سایتو کاین توسط برخی از سلول های  Tفعال شده نیز
صورت می گیرد( .)20در هر صورت این سایتوکاین
تولید شده می تواند بر سلول  Tبکر اﺛر کرده و تعادل
بین دو رده سلولی  Treg/Th17را تعیین کند( .)25این
اینترلوکین می تواند قطبی شدن سلول  Tبکر را از T
تنظیمی به سمـــت  Tاجرایی ترشـــح کننده IL-17
( )Th17منحرف کند و تعداد سلول های  Tسرکوبگر
پاسخ های ایمنی در دستگاه گوارشی را کاهش دهد و
بنا بر این بیماری خود ایمنی را در این جایگاه
آناتومیکی تحریک کند .در سرم بیماران مبتال به
سندرم روده تحریک پذیر سطوح اینترلوکین های
التهابی افزایش می یابد .افزایش معنی دار درسطوح
 IL-6و  TNF- αدر خون بیماران  IBSممکن است
ناشی از تقویت پاسخ ایمنی سلولی در اﺛر افزایش تولید
سیتوکین پیش التهابی در آن افراد مبتال به  IBSاست.
پژوهش های اخیر نشان داده است که فاکتور نکروز

افزایش سطوح سایتوکاین های التهابی  IL-6و  TNF-αدر سرم بیماران-...اسد میرزایی و همکاران
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دهنده توموری توسط سلول های مونوسیت مزانتریک
ترشح شده و تمایز سلول  Tبکر را به سلول های Th1
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سایتوکاین در بیماران مبتال به  IBSدر مقایسه با گروه
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Elevated Serum Levels of IL-6 and TNF-α in
Patients with Irritable Bowel Syndrome
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Abstract
Introduction: Irritable bowel syndrome
(IBS) is accompanied by abdominal pain
and intestinal discomforts. A line of
evidence shows that the immune system
plays important roles in the pathogenesis of
the disease. Two main cytokines directing
the immune system are IL-6 and TNF-α
which may play a role in the
immunopathogenesis of this disease. The
present study aimed at investigating the
serum levels of these cytokines in patients
suffering from IBS.

compared using independent-t-test in both
groups. Ethics code: EC/92/H/132
Findings: The results showed significantly
higher levels of IL-6 and TNF-α in IBS
patients, compared to those in the control
group (P=0.0001). According to the results
obtained
from
the
Spearman rank
correlation coefficient, there was a strong
correlation between the serum levels of IL6 (Ρ=0.799, P=0.000) and TNF-α (Ρ=0.788,
P=0.000) cytokines with IBS development.

Materials & Methods: This comparative
case-control study was conducted on 40
patients suffering from IBS (case group)
and 40 people who were affected by the
symptoms of gastrointestinal disorders but
not suffering from IBS (control group). The
serum
levels of TNF-α
and
IL-6
cytokines were measured using enzymelinked immunosorbent assay. The amount
of the above-mentioned cytokines was

Discussion & Conclusions: This study
shows that serum levels of TNF-α and IL-6
cytokines are significantly higher in the
case group with IBS. Moreover, there is an
association between serum levels of IL-6
and TNF-α with the pathogenesis of IBS.
Keywords: Enzyme-linked immunosorbent
assay, Interleukin-6, Irritable bowel
syndrome, Tumor necrosis factor-α
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