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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

در مدل حیوانی آرتریت روماتوئید
3

ناصر قلی جانی ،1عنایت انوری ،2نوش آفرین چناری ،3پیمان بمانی ،3کوروش کالنتر

 )1مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
 )2گروه فیزیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 )3گروه ایمنی شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
تاریخ دریافت1398/4/11 :

چکیده
مقدمه :آرتریت روماتوئید( )Rheumatoid arthritis; RAیا روماتیسم مفصلی ،شایع ترین بیماری التهابی سیستمیک مفاصل بوده و جزء
بیماری های خود ایمنی مزمن محسوب می شود .شیوع جهانی آن یک درصد گزارش شده است .بنزوات سدیم( )Sodium benzoate; NaBاز
متابولیت های دارچین بوده و به عنوان مواد نگهدارنده مواد غذایی استفاده می شود .هدف از این مطالعه ،ارزیابی تغییر میزان  CD52در مدل حیوانی
آرتریت روماتوئید درمان شده با  NaBو هم چنین بررسی ارتباط بین مقدار سرمی  CD52و شدت بیماری  RAمی باشد.
مواد و روش ها :چهار گروه از رت های نر سالم RA ،RA ،درمان شده با  NaBو  RAدرمان شده با پردنیزلون استفاده شد RA .با تزریق
درون پوستی سوسپانسیون مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کشته شده با حرارت در ادجوانت ناقص فروند ایجاد شد .سپس طی دو هفته ،از روز  10تا  23بعد
از القاء  ،RAپیشرفت بیماری توسط معاینه های ماکروسکوپی از جمله توانایی راه رفتن ،قرمزی پوست و تورم در محل مچ پا و مفاصل مچ دست و
مفاصل کوچک انگشتان بررسی شد .عالئم بالینی ،رادیولوژیکی ،بافت شناسی و نیز مقدار سرمی پروتئین  CD52نیز بررسی شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که فعالیت کلی و راه رفتن موش های  RAنسبت به کنترل نرمال کاهش یافت .شدت عالئم بالینی
 RAدر گروه دریافت کننده  NaBو پردنیزولون نسبت به گروه  RAدرمان نشده به صورت معناداری کاهش یافت .تفاوت معنی داری بین سطح
سرمی  CD52در حیوانات در گروه های مختلف دیده نشد.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،تغییر سطح بیان  CD52در سرم گروه های مختلف از نظر آماری معنی دار نبود که نشاان
می دهد مکانیسم اثر بنزوات سدیم از طریق القاء  CD52نمی باشد.

واژه های کلیدی :بنزوات سدیم ،آرتریت روماتوئید ،موش صحراییCD52 ،
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بررسی اثر بنزوات سدیم بر کاهش عالئم التهابی
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مقدمه
آرتریت روماتوئیاد()Rheumatoid arthritis; RA
یک بیماری خاودایمنی اسات و حادود یاک درصاد از
جمعیاات جهااان بااه ایاان بیماااری مبااتال هسااتند .از
مشخصات مهم این بیماری التهاب مزمن سینوویوم باه
ویژه در مفاصل کوچک می باشد که منجر باه تخریا
غضروف و مفصل مای شاود( )1و در نهایات باه درد،
ناتوانی ،مرگ و میر و هزینه های اجتمااعی-اقتصاادی
زیادی ختم می گردد( .)2علت دقیق این بیماری هناوز
مشخص نشده است اماا طباق تحقیقاات انجاام شاده
عواماال ژنتیکاای و محیطاای و هاام چنااین اخااتالل در
عملکرد سیستم ایمنی می توانند در ایجاد ایان بیمااری
نقش داشته باشند( .)3سلول های سیستم ایمنای مانناد
مونوسااااااااایت ،ماکروفااااااااژ ،سااالول هاااای T
) ،CD4+(T helperسلول های  Bو سایتوکاین هاای
ترشح شده از آن ها نقش مهمی در آسی های مفصلی
بیماری آرتریت روماتوئید دارند( .)4یکی از عوامل اصلی
ایجاد بیاااماری های خود ایمنای ،نقاص در عملکارد
سلول های  Tتنظیم کنناده()T-Regulatory; Tregs
می باشد .اگر چه عملکارد و نقاش  Tregsدر تحمال
ایمنی محیطی بیماران  RAهنوز به اندازه کافی روشن
نشده است ،اما مطالعات نشان داده اند کاه در بیمااران
مبتال به  RAتعداد این سلول ها کااهش مای یاباد .از
طرفی تعداد سالول هاای ماذکور در ماایع ساینوویال
بیماران مبتال به  RAبیشتر از خاون محیطای آن هاا
گزارش شده است.
در ماادل موشاای مسااتعد دیاباات( Non-obese
 )diabetic; NODمشاااهده شااده اساات کااه انتقااال
جمعیاات لنفوس ایتی فاقااد ساالول هااای  ،CD52hiکااه
خاصیت تنظیمی دارند ابتال به بیماری دیابت را تساریع
می کند( .)5برخی شواهد ناااااشان مای دهناااد کاه
سلول های  Tتنظیمای در افاراد دیابات تیاپ  1دچاار
مشکل هستند که باعث اختالل در تنظیم پاسا هاای
ایمنی و پیشرفت این بیماری می شوند .مهاار سیساتم
ایمنی به وسیله  CD52مکانیسم شناخته شده ای اسات
که بادن بارای تنظایم و تعاادل سیساتم ایمنای از آن
استفاده می کند( .)6به نظر می رسد درماان هاایی کاه
بتواند باعث افزایش تعداد و عملکرد و یا افزایش ساطح

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 2:39 IRST on Friday December 4th 2020

سرمی ایان مولکاول شاود یاک راه درماانی ماوثر در
بیماری  RAباشد .در حاال حاضار درماان هاای غیار
استروئیدی برای کاهش تورم و در نتیجاه درماان ایان
بیماران استفاده می شااااود ولای باه نظار مای رساد
درمان های کنونی با عوارضی از قبیل کاهش ضخامت
استخوان ها ،افزایش وزن و دیابت همراه اسات( .)7بار
اساس شواهد موجود ،گیاهان دارویی و یا مشاتقات آن
می توانند گزینه مناساااابی بارای درماان ایان گوناه
بیماری ها باشند .مشتقات گیاهی که در این مطالعه نیز
استفاده شده سدیم بنزوات مای باشاد کاه از متابولیات
دارچین مشتق شده است و به عنوان یک مکمل غذایی
استفاده می شود .سدیم بنزوات از طریق مهاار التهااب،
تغییر تمایز سلول هاای  T helperو افازایش جمعیات
سلول های  Tتنظیمی عمل می کند( .)8این تاثیرات در
مطالعه ای توسط براماچاری و همکاران در ساال 2007
بیا ن شده است(.)9
به منظور بررسی ایمونوپااتوژنز بیمااری  RAو نیاز
ارزیابی اثر ترکیبات دارویی بر روی آرتریت روماتوئید از
مادل رتای )Adjuvant-Induced Arthritis (AIA
ایجاد شده توسط ویتلی و همکااران در ساال  2001در
مطالعات فراوانی استفاده شده است( .)10بارای درماان
 RAاز سلول های  Tتنظیم کننده( )Tregنیز اساتفاده
شده است که در این روش سلول های  Tتنظیم کنناده
را از خون بیماران جدا میکردند و بعد از کشت و تکثیر
در محیط آزمایشگاه دوباره به بیمار تزریاق مایکردناد.
این روش در بیماری های خاود ایمنای در مادل هاای
موشی از جمله مدل های آرتریت التهابی تا  80درصاد
موثر بوده است( .)11اگر چه در حاال حاضار داروهاای
متعددی برای درمان آرتریت روماتوئید استفاده میشاود
اما در این بین بنزوات سدیم( )NaBتوجه زیادی را باه
خود جل کرده است .بنزوات سدیم ،نمک سدیم اساید
بنزوئیک و از متابولیت های دارچین بوده که باه علات
خاصیت ضد میکروبی به طور گساترده ای باه عناوان
مواد نگهدارنده غذا ،نوشیدنی ،داروها و ترکیبات آرایشی
و نیز در اختالالت چرخه اوره و هیپرآماونمی در انساان
استفاده می شود( .)12تا کنون هیچ اطالعاتی در ماورد
خواص ضد التهاابی و مهارکننادگی  NaBدر آرتریات
روماتوئید منتشر نشده اسات .هادف از مطالعاه حاضار،
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ارزیابی بیان  CD52در مدل حیوانات آرتریت روماتوئیاد
درمان شده با  NaBو هم چناین بررسای ارتبااط باین
مقدار سرمی  CD52و شدت بیماری  RAمی باشد.
مواد و روش ها
آماده سازی حیوانات آزمایشگاهی :مطالعه حیوانی در
سه مرحله انجام شد که مراحل و پروتکل انجام کار باه
صورت دقیق در ذیل ترسیم شده اند(شاکل شاماره .)1
موش هاای صاحرایی نار )Sprague-Dawley (SD
چهار هفته ای با میانگین وزنی( 100±10گرم) از مرکز

القاء آرتریت روماتوئید :حیوانات در ابتدا با تزریق
ترکیبی کتامین-زایالزین به صورت داخل صفاقی(70
میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کتامین و 6
میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن زایالزین)
بی هوش شدند .سپس آرتریت روماتوئید با تلقیح
ادجوانت فروند( )CFAایجاد شد .بدین صورت که ،با
تزریق درون پوستی یک دهم میلی لیتر از
سوسپانسیون مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کشته شده با
حرارت در ادجوانت ناقااااص فاااروند(غلظت 20
میلی گرم/میلی لیتر) در قاعده دم موش صحرایی ایجاد
شد .گسترش و پیشرفت بیماری طی دو هفته در
روزهای  10تا  23بعد از تزریق ،توسط معاینه های
ماکروسکوپی از جمله توانایی راه رفتن ،قرمزی پوست
و تورم در محل مچ پا و مفاصل مچ دست و مفاصل
کوچک انگشتان بررسی شد.
ارزیابی عالئم  RAدر گروه های مختلف :پس از
مشاهده اولین عالئم ،رت ها به گروه های AIA
درمان نشده AIA ،درمان شده با  NaBو  AIAتحت

درمان با پردنیزولون(به عنوان داروی استاندارد) تقسیم
شدند .آب NaB ،در آب( 1666میلی گرم در کیلوگرم)
و پردنیزولون در آب( 10میلی گرم در کیلوگرم) به
ترتی در گروه  AIAدرمان نشده ،گروه تحت درمان با
 NaBو گروه پردنیزولون درمان شده از طریق گاواژ به
صورت خوراکی به مااوش های صحرایی داده شد.
گروه های مورد مطالعه از نظر شدت اولیه AIA
همسان شدند و ارزیابی وضعیت رت ها تا روز  23ادامه
داشت .هم چنین یک گروه از رت های سالم که از نظر
جنس و وزن با سایر گروه ها هماهنگ بوند نیز به
عنوان گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفتند .عالئم
بالینی ،رادیولوژیک ،بافت شناسی و نیز مقدار سرمی
پروتئین  CD52در گروه های مورد مطالعه بررسی
شدند .با توجه به این که بیماری  AIAاز روز  10پس
از تاااازریاااااق ساااااااوسااااااپااااانساااایون
 (Mtb) Mycobacterium tuberculosisایجاااد
می شود ،پیشرفت بیماری از روزهای  10تا  23بعد از
تزریق ،بین انگشتان پاها بررسی شد .ضایعات در هر
39
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شکل شماره  .1مراحل و پروتکل انجام کار

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.37

مقایسااه ای و تجرباای دانشااگاه علااوم پزشااکی شاایراز
خریداری شدند .تمام پروتکل های تجربای مرباوط باه
حیوانات و مراقبت از آن ها مطابق با کمیتاه اخالقای و
قانونی دانشگاه علوم پزشکی شایراز انجاام شاد .بارای
کاهش استرس رت ها در محدوده دمای  23±1درجاه
سانتی گراد و رطوبت استاندارد نگهاداری شادند و هام
چنااین ساایگنال متناااوب نااور و  12ساااعت تاااریکی-
روشنایی رعایت شد .در مدت زمان آزمایش ،رت ها باه
صورت اختیاری دسترسی به غذا و آب داشتند.

بررسی اثر بنزوات سدیم بر کاهش عالئم التهابی در مدل حیوانی آرتریت روماتوئید-کوروش کالنتر و همکاران

چهار پا از هر رت توسط دو محقق جداگانه از  0تا  4با
توجه به میزان ادم و اریتما در مفاصل درجه بندی
شدند؛ بر همین اساس در هر رت درجه آرتریت حداکثر

جدول شماره  .1نحوه درجه بندی شدت آرتریت روماتوئید
درجه بندی
شدت ضایعه
محل
عالمت
صفر
صفر(صفر)
مفاصل کوچک(و بزرگ)
تورم و قرمزی
1
ضعیف(ضعیف)
مفاصل کوچک(و بزرگ)
تورم و قرمزی
2
متوسط(متوسط)
مفاصل کوچک(و بزرگ)
تورم و قرمزی
3
متوسط(شدید)
مفاصل کوچک(و بزرگ)
تورم و قرمزی
4
شدید(خیلی شدید)
مفاصل کوچک(و بزرگ)
تورم و قرمزی

اثرات سدیم بنزوات بر آرتریت روماتوئید و مقایسه
آن با اثرات پردنیزون :تاثیر  NaBو پردنیزون برروی
درجه آرتریت در موش های  AIAبررسی شد از نظر
ظاهری پس از تلقیح ،ضایعات التهابی و آرتریتی که
همراه با ادم ،اریتمی و گرما در مچ بود و بعد از حدود
 11تا  15روز ظاهر شد .موش های  ،AIAحرکات
آهسته ای ضعیفی را در پیاده روی نشان دادند و فعالیت
کلی آن ها کاهش یافت .رت های  AIAپیشرفت
بیماری آرتریت را نشان دادند ،که افزایش قابل توجهی
در درجه آرتریت در مقایسه با موش های نمونه کنترل
دیده شد .درجه آرتاااریت در رت هاااااای AIA
 8/1±33/15بود که در رت های درمان شده با NaB
به  3±2کاهااش یافت( .)P=0.016درجه آرتریت در
رت های  AIAکه با پردنیزون به عنوان داروی
استاندارد درمان شده بودند  2/66±1/5بود(،P=0.007
شکل شماره .)2

شکل شماره  .2مقایسه درجه عالئم بالینی در سه گروه رت مبتال به آرتریت القا شده با ادجوانت بدون دریافت دارو ،همراه با دریافت ترکیب
 ،NaBبه همراه گروه استاندارد(دریافت کننده پردنیزون) .گروه های که با عالمت مشخص شده اند نسبت به گروه  AIAقیاس شده اند.
* نشان دهنده  P˂0.05بوده و ** نشان دهنده  P˂0.01می باشد.
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تست الیزا 40 :میکرولیتر از هر استاندارد یا نمونه،
 10میکرولیتر از آنتااااای بادی و  50میااااکرولیتر
 )HRP( horseradish peroxidaseبه چاهک ها
اضافه شدند و به مدت یک ساعت در دمای  37درجه
سانتی گراد انکوبه گردید .سپس پلیت  5بار با بافر
مخصوص شستشو داده شد و بعد از اضافه کردن 50
میکرولیتر کروموژن  Aو  Bبرای  10دقیقه در دمای
 37درجه قرار داده شد و بعد از اضافه کردن 50
میکرولیتر محلول  stop solutionجاااذب نوری
نمونه ها در طول موج  450نانومتر خوانده شد.
تحلیل آماری :تغیااایرات هر گروه به صورت
 mean ±SEMمحاسبه شد .نتایج با استفاده از روش
آماری  Kruskal-Wallisبررسی و مقایسه شده و
مقادیر  Pکمتر از پنج درصد به عنوان تفاوت معنی دار
تلقی گردید .نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSورژن
 16آنالیااز و ناامودارهااا با استفاده از نرم افازار
 Graphpad prismرسم شدند.

یافته های پژوهش
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در هر حیوان  16خواهد بود .سیسااااتم ارزیابی جهت
 AIAبه صورت استااااندارد انجام شااااد(جدول
شماره .)1
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مقایسه سطح سرمی  CD52در چهار گروه از
حیوانات :در میزان بیان  CD52بین گروه های AIA
که با  NaBو پردنیزون درمان شده بودند در مقایسه با
گروه های نرمال و  AIAتفاوت معناداری دیده نشد.

رت بیمار دریافت کننده  NaBو رت بیمار دریافت کننده پردنیزون به عنوان گروه استاندارد

سدیم بنااازوات( )2±0/35()AIA+NaBو پاردنیزون
( )2/26±0/28( )AIA+prednisoneدر مقااااایسه با
گروه آرتریت روماتوئید( )AIAکاهش پیدا کرد و این
تفاوت معنی دار بود .تفاوت معنی داری بین گروه
نرمال( )Normalبا آرتریت روماتوئید درمان شده با
بنااازوات سااااادیم( )AIA+NaBو پردنااااایزون
( )AIA+ prednisoneمشاهاااااده نشااااد(شکل
شماره .)4

سرعت ته نشینی و رسوب گلبول های قرمز
( )Erythrocyte sedimentation rate; ESRدر
گروه های تحت آزمایش :سرعت ته نشینی و رسوب
گلبول های قرمز( )ESRدر گروه آرتریت روماتوئید در
قیاس با گروه نرمال ،گروه درمان شده با پردنیزون
( )AIA+prednisoneو گروه درمان شده با سدیم
بنزوات( )AIA+NaBافاااازایش یافت(.)4/88±0/67
 ESRدر گروه های آرتریت روماتوئید درمان شده با

شکل شماره  .4مقایسه سرعت رسوب و ته نشینی گلبول های قرمز در مدل موشی آرتریت روماتوئید القاء شده با ادجوانت فروند( ،)AIAدر
مقایسه با آرتریت روماتوئید درمان شده با پردنیزون و آرتریت روماتوئید درمان شده با بنزوات سدیم به همراه گروه کنترل(نرمال).
گروه های که با عالمت مشخص شده اند نسبت به گروه  AIAقیاس شده اند ** .نشان دهنده  P˂0.01بوده
و ***و  #نشان دهنده  P˂0.001می باشد.
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شکل شماره  .3مقایسه سطح سرمی  CD52در چهار گروه رت سالم ،رت مبتال به آرتریت القا شده با ادجوانت،

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.37

 CD52در سرم رت های درمان شده با 33±/72 NaB
 ،95/44گروه نرمال 12±/48 AIA ،70/09±41/62
 75/23و گروه استاندارد  AIAپردنیاااازون ±25/28
 64/57بود(شکل شماره .)3

بررسی اثر بنزوات سدیم بر کاهش عالئم التهابی در مدل حیوانی آرتریت روماتوئید-کوروش کالنتر و همکاران
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بحث و نتیجه گیری
در پیشرفت بیماری هاای خاود ایمنای مثال RA
تعادل بین سلول های  Tالتهابی مانند  Th17 ،Th1و
سلول مهارکنناده ایمنای کاه  T-regمای باشاد دارای
اهمی ات وی اژه ای اسااااات( .)13ناااااقش مضاار زی ار
مجموعه های سلولی  Th1و  Th17با افازایش ساطح
این دو زیر رده و سایتوکاین های مترشحه از آن هاا در
بیماران مبتال به  RAاثبات شده است .هم چنین نقاش
تعدادی از آن ها در ارتباط باا ایجااد یاا پیشارفت ایان
بیماری در تحقیقاات اخیار مشاخص شاده اسات(.)14
ناحیه مفصل بیماران به دلیل وجاود ساایتوکاین هاایی
مانند  IL-2و  IL-7دچار اختالل می شاود ،بناا باراین
این سلول ها در محیط مفصل مهار مای گردناد .دلیال
دیگر آن است کاه سالول هاای  Tاجرایای در محایط
مفصل احتماالً حساسیت کمتاری نسابت باه عملکارد
مهاری سلول های  Tتنظیمی سااااینوویال نااااشان
می دهند .شواهد نشان دهنده آن است که ساایتوکاین
 IL-6باعث ایجاد این مقاومت در برابر عملکرد مهاری
ساالول هااای  Tتنظیماای سااینوویال ماای شااود(.)15
مطالعاتی در انساان و حیاوان بار روی تغییار پروفایال
سایتوکاین های سلول  Tاز  Th1یا  Th17به  Th2یاا
 Tregsدر  RAو نیز سایر بیماری های خود ایمنای باا
مکانیزم ایمنوپاتولوژیک مشابه  ،RAبه عنوان شااخص
پاس به درمان انجام شده است( .)16اخیراً سلول هاای
تنظیم کننده جدیدی با بیاان مولکاول  CD52شاناخته
شده اند .این سلول ها تکثیر سالول هاای  TCD4+و
 TCD8+را متوقف می کنند(.)17
در مطالعه ای نشان داده شد که بااانزوات سدیم،
پاس های التهابی میکااااروگلاایالی و آستروگلیالی را
از طریق فعال سازی  NFκBدر سلول های گلیال و
بیان  iNOSو سایتوکاین ها را با تعدیل مسیر موالونات
( )mevalonateو فعال ساااازی  Rasکاااااهااااش
می دهد(.)18
همان طور که در بخش نتایج ذکر شده ،رت هاای
دریافت کننده  NaBدرجه آرتریت کمتری را نشان داده
بودند به طوری که سدیم بنزوات عملکرد ضاد التهاابی
خود را با تخفیف عالئم بالینی  AIAو کاهش سارعت
رسوب گلبول های قرمز( )ESRنشان داد و این کاهش
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التهاب می تواند هم راستا با مطالعات پیشین باشاد .باه
طور مثال در مطالعه ای که در سال  2009انجاام شاده
است نشان داده اناااد که این مااده قاادر باه کااهش
واسااطه هااای التهااابی در ساالول هااای میکروگلی اای
تحری اک شااده م ای باشااد( .)18در مطالعااه ای دیگاار
مشخص شد کاه اثارات محاافظتی سادیم بنازوات در
سلول های عصاابی از طریق کااهش عوامال التهاابی
می باشد(.)19
هدف بعدی این مطالعه بررسی اثر این ترکیا بار
روی سطح سرمی  CD52به عناااوان یاااک ملکاول
مهارکننده التهاب بود .زیر رده هایی از سالول هاای T
مهااارگر کااه متفاااوت از ساالول هااای  Tتنظیماای
( )CD4+CD25+Foxp3+م ای باشاااااند شناسااائی
شده اند که مارکر  CD52را به ماااایزان بااالیی بیاان
می کنند( .)CD52hiCD4+این سلول ها قادرناد شاکل
محلول  CD52را تحت تاثیر فسفولیپاز  Cترشاح کنناد.
 CD52محلول با اتصال به پذیرنده مهااری siglec-10
از فعال شدن سالول هاای  Tجلاوگیری مای کناد .در
موش های مدل نوع یک دیابت تعاداد و عملکارد ایان
سلول ها مختل مای شاود .مطالعاات متعاددی نقاش
کلیدی  CD52در هوموسااااتاز ایمنی را تاااااییااااد
می کنند( .)20با توجه به اثرات موثر  ،CD52مای تاوان
از آن به عنوان داروی موثری در بیمااری هاای خاود
ایمنی مثل آرتریات روماتوئیاد و مولتیپال اساکلرزیس
استفاده کرد( .)21در مطالعه ای نشان داده شد کاه بار
روی ساالول هااای  Tتنظیماای  CD4+اختصاص ای در
جزایر پانکراس ،آنتی ژن خودی جدیدی وجود دارد کاه
مارکر سطحی  CD52را به میزان زیادی بیان می کنند.
 CD52محلول هم چنین به عنوان یک مولکول اجرایی
مهارکننده توسط این سلول هاا اساتفاده مای شاود .در
نتیجه مولکول  CD52هم به عناوان ماارکر ساطحی و
هم مولکول اجرایی برای این سااااالول ها محساوب
می شود( .)22در مطالعه ما بعد از تزریق سدیم بنازوات
سطح بیان  CD52در سرم گروه های مختلاف بررسای
گردید .اگر چه تجویز سدیم بنزوات باعث افزایش تقریباً
 27درصدی در سطح سرمی  CD52نسبت به رت هاای
درمان نشده گردید ،اما نتایج از نظر آماری معنادار نباود
که این عدم معناداری می تواند به علات کوتااه باودن
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در نهایت به نظر می رساد سادیم بنازوات در کااهش
عالئم آرتریت روماتید موثر باشد ولی تایید مکانیسم اثر
 نبوده و نیاز باه بررسای هاایCD52 آن از طریق القاء
بیشتر داشته و به نظر می رساااااد در مطالعاات آتای
تمرکز بایستی بر روی سایر مکانیااااسم های احتمالی
مهارکناااانده ایماااانی بنازوات سادیم متااااامرکز
.باشد
سپاسگزاری
نویساااااندگان مقالااه از حمایاات مااالی معاوناات
تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صمیمانه تشکر و
.قدردانی می نمایند

 یاا باه علات حجام،NaB دوره زمانی مواجه رت ها با
 متغیر باودن شادت بیمااری در رت هاا و،نمونه پایین
 از.پایین بودن حساسیت کیت الیزا استفاده شاده باشاد
 (باا ایااااااجادCD52 آن جا کاه فارم ساطح سالولی
سیگنال های کمک تحریکای باعاث تکثیار و فعالیات
 می شود) و فرم ترشحی آن(با اتصال باهT سلول های
 سب مهار تکثیر و فعالیاتSiglec10 مولکول مهاری
 لذا.)23( می شود) عملکرد متفاوتی دارندT سلول های
 بااا تکنیااکCD52 بررساای بیااان سااطحی مولکااول
فلوسیتومتری و ارزیابی اثار سادیم بنازوات بار نسابت
 ترشااحی و سااطح ساالولی ماای توانااد بااه فهاامCD52
.مکانیسم اثر ضد التهابی این مشتق گیاهی کمک کند

IR.sums.med.rec.1398.353 :کد اخالق
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Abstract
Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) or
arthritis is the most common systemic
inflammatory disease of the joints and one
of the chronic autoimmune diseases. The
global prevalence of rheumatoid arthritis
has been reported at 1%. Sodium benzoate
(NaB) is a cinnamon metabolite used as a
food preservative. This study aimed to
evaluate the changes of CD52 in the animal
model of rheumatoid arthritis treated with
NaB. Moreover, it was attempted to
investigate the relationship between serum
CD52 and RA severity.

fingers.
Clinical,
radiological,
and
histological symptoms, as well as the serum
protein levels of CD52, were also
investigated in this study. Ethics code:
IR.sums.med.rec.1398.353
Findings: According to the results, the
overall activity and walking ability of the
RA rats decreased, compared to the healthy
control group. Moreover, the severity of
RA clinical symptoms was significantly
reduced in the group treated with NaB and
prednisolone, compared to the control
group. There were no significant
differences among the groups regarding the
serum levels of CD52..

Materials & Methods: The male rats were
divided into four groups of healthy, RA,
RA treated with NaB, and RA treated with
prednisolone. The RA was induced by
intradermal injection of
heat-killed
Mycobacterium tuberculosis suspended in
the Freund's incomplete adjuvant. During
two weeks, from the 10th to 23rd days after
RA induction, the disease progression was
assessed
through
macroscopic
examinations, including walking ability,
redness of the skin, as well as swelling at
the ankle, wrist, and small joints of the

Discussion & Conclusions: There were no
significant differences among the groups
regarding
the
serum
change
of
CD52 expression level indicating that the
mechanism of the effect of NaB was not
induced by CD52.
Keywords: CD52, Rat, Rheumatoid arthritis,
Sodium benzoate
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