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-Lگلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی ،اکسید نیتریک و

تاریخ پذیرش1399/3/6 :

مقدمه :پژوهشگران در سال های اخیر در حال بررسی پاتوژنز اصلی درگیر در شوک سپتیک ناشی از لیپوپلی ساکارید بوده اند و استفاده از داروهای
مناسب در جهت مداخله با پاتوزنز ،دغدغه اصلی آن ها بوده است .بنا بر ابن هدف از این مطالعه ،بررسی اثر ال گلوتامین به عنوان القاء کننده HSP 70
در کاهش سیتوکاین های پیش التهابی و واسطه های موثر در شوک سپتیک از جمله تولید نیتریک اکساید و بیان  CD 40در موش های تحت تجویز
با  LPSمی باشد.
مواد و روش ها 25 :سر موش نر نژاد  swiss albinoبه طور تصادفی به  3گروه تقسیم شدند  ،شامل گروه  )n=5( Aیا گروه کنترل ،گروه
 )n=10( Bدریافت کننده  LPSبا دوز  0/75میلی گرم به ازای هر حیوان به صورت داخل صفاقی و گروه  )n=10( Cدریافت کننده ال گلوتامین با
دوز  50میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن حیوان( 3دز هر  24ساعت  30دقیقه بعد تزریق  ) LPSبه صورت داخل صفاقی می باشد .سپس یک روز
بعد از تجویز دارو به بررسی سایتوکاین های  CD40 ،HSP70 ،IL-10 ،IL-4 ،IFN-γ ،TNF-αو نیتریک اکساید پرداخته شد.
یافته های پژوهش :تجزیه و تحلیل داده ها با روش آنالیز واریانس یک طرفه  Scheffe testتوسط نرم افزار  SPSS vol.19نشان داد
ال گلوتامین می تواند باعث کاهش معنی دار سطح سرمی سایتوکاین پیش التهابی ،نیتریک اکساید و بیان  CD 40در گروه تحت درمان با دارو(گروه
 )Cنسبت به گروه تحت تجویز ( LPSگروه  )Bشود(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :ال گلوتامین به واسطه کاهش سطح واسطه های التهابی می تواند گزینه ای مناسب برای درمان باشد.

واژه های کلیدی :پروتئین شوک حرارتی ،ال گلوتامین ،لیپو پلی ساکارید ،نیتریک اکساید

* نویسنده مسئول :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
Email: y.jafari@tabrizu.ac.ir
Copyright © 2019 Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed under
the
terms
of
the
Creative
Commons
Attribution
international
4.0
International
License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.

12

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 8:12 IRST on Monday March 1st 2021

چکیده

-Lگلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی ،اکسید نیتریک و-...یاسر جعفری خطایو و همکاران

13

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.4.12

مقدمه
لیپوپلی ساکارید باکتریایی( ،)LPSیک اندوتوکسین
ضدالتهابی است که در پوشش بیرونی همه باکتری های
گرم منفی وجود دارد و هنگامی که باکتری های گرم
منفی به بدن راه می یابند و در میزبان تکثیر می شوند،
 LPSآن ها به داخل گردش خون آزاد می شود و در
خون توسط انواع مختلفی از سلول های در گردش
تشخیص داده می شود که موجب القاء سیتوکاین های
پیش التهابی وابسته به (nuclear factor of kappa
) NF-κB bindingمانند TNF(tumor necrosis
 ،IL(interleukin)-1 ،factor)-αپروستاگالندین ها ،و
اکسید نیتریک می شود .این سیتوکاین ها و کموکاین ها
پاسخ میزبان به عفونت باکتریایی را تقویت می کنند .با
این حال ،اگر سیتوکاین ها بیش از حــد آزاد شـــوند،
می توانند عواقب زیان آوری را برای بدن داشته باشند.
به عنوان مثال ،شوک سپتیک ناشی از  LPSباعث تولید
گونه های واکنش گر اکسیژن( )ROSو اختالل عملکرد
چندین ارگان می شود که اختالل عملکرد در میوکارد
قلب علت اصلی مرگ و میر این موارد است .در مطالعاتی
نشان داده شده است که  TNF-αاولین سیتوکاین تولید
شده به مقادیر زیاد ،در پاسخ به  LPSاست و این علت
اصلی بسیاری از اثرات  LPSمی باشد .مطالعات اخیر
نشان داده است که در طی شوک سپتیک و آسیب های
مرتبط با آن ،مقدار زیادی از سیتوکاین ها ،به ویژه
(MCP1) ،IFN(interferon)-γ ،IL-1β ،TNF-α
 macrophage-chemoattractant protein-1و
 (Cox-2) cyclooxygenase-2تولید می شوند(.)1
با وجود پیشرفت های قابل توجه در درمان ضد
میکروبی ،مرگ و میر در سپسیس ناشی از  LPSشدید
هم چنان در حدود  40درصد است ،و منعکس کننده
گزینه های محدود درمان می باشد البته امروزه مطالعات
مختلفی در مورد درمان شوک سپتک صورت گرفته است
که در تعدادی از مطالعات نشان داده شده است که
پروتئین شوک حرارتی  )HSP 70( 70می تواند در
کاهش سیتوکاین های التهابی نقش داشته باشد.
پروتئین های شوک گرمایی( )HSPsخانواده ای از
پروتئین های نگهدارنده درون سلولی هستند که عملکرد
سلولی را حفظ می کنند و نقش آن ها در ارائه آنتی ژن،
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فعال سازی لنفوسیت ها و ماکروفاژها ،فعال شدن و بلوغ
سلول های دندریتیک و هم چنین نقش آن ها به عنوان
محرک کاهش تولید سیتوکاین های پیــش الـــتهابی
می باشد ،بنا بر این پیشنهاد شده است که  HSPها
ارتباط بین سیـــستم ایمنــی ذاتی و اکتسابی را فراهم
می کنند ،HSP 70 .یکی از اعضای خانواده پروتئین
 HSPاست که اثرات نظارتی بر سیستم ایمنی دارد و از
طریق جلوگیری از آپوپتوز و مرگ سلولی ،محافظت
سلولی را تامین می کند .در شرایط فــــیزیولوژیکی،
 HSP 70در پالسمای افراد سالم قابل تشخیص است و
این نشان می دهـــد که در طی زمان هوموستازی،
 HSP 70واکنش التهابی را القاء نمی کند و عملکردهای
رگوالتوری/التهابی ایمنی آن به شدت کنترل می شود.
در مدل های مختلف التهابی در موش نشان داده شده
است که  HSP 70دارای اثرات ضد التهابی و محافظتی
می باشد ،به عنوان مثال ،درمان با  HSP 70می تواند
از آرتریت در مدل های حیوانی به صــورت وابســـته
به  ،IL-10ممانعت به عـــمل آورد HSP 70 .هم
چنــین می تواند در رد حاد پیوند و مدل های تومور
تاخیر ایجاد کند و موش ها را در برابر کولیت ناشی از
دکستران سولفات سدیم( )DSSمحافظت کند .در هنگام
استفاده از  HSP 70برای درمان بیماران مبتال به
آرتریت ،نه تنها  HSp 70باعث القای تولید IL-10
توسط این سلـــول ها می شـــود بلـــکه منجر به
مهار تولید سایتوکاین هایی مثــــل  IFN-γو TNF-α
در این سلول ها می شود ،هم چـــنین مشخص شده
است که  HSP 70می تواند از تولید سایتوکاین های
التهابی القا شده توسط  LPSاز طریق دخالت در
رونویسی وابسته به  NF-kBجلوگیری نماید(.)2
گمان می رود پروتئـــین های مختلف در سطح
سلول های ایمنی نقش مهمی در القای پاسخ سلولی به
پروتئین های شوک حرارتی داشته باشند و برخی از
پروتئین ها از جمله  TLR(toll like recepror)2و
 TLR4با کوفاکتــور  CD 14و  ،CD 36باعث القاء
ترشح سیتوکاین در مسیر وابسته به  HSP 70می شوند.
در کل تعامل مستقیمی بین  HSP 70با  CD 40وجود
دارد .از طرف دیگر مولکول های کمک تحریکی مانند
 CD 40که بخشی از پاسخ های سیستم ایمنی اکتسابی
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می باشند در پیشبرد فرآیند شوک سپتیک بسیار موثر
هستند و مشخص شده است در موش هایی که CD 40
در آن ها مهار شده است میزان زنده مانی موش ها در
شوک سپتیک افزایش یافته است(.)3
از جمله مولکول های واسط موثر دیگر تولید نیتریک
اکساید توسط نیتریک اکساید سنتتاز می باشد که در
شرایط پاتولوژیک از جمله اندوتوکسمی ایجاد می شود و
باعث عوارض مختلف از جمله نقص گردش خون،
کاهش فشارخون و شوک سپتیک را می تواند پیش برد.
به نظر می رسد که گلوتامین یک مولکول تعدیل کننده
مهم در مسیر سنتز نیتریک اکساید می باشد(.)4
در مطالعه دیگری از یک مدل سپسیس نشان داده
شد که افزودن گلوتامین به طور قابل توجهی باعث
افزایش سطح  HSP 70و افزایش پاسخ های پیش
التهابی اولیه می شود(.)2
گلوتامین یک -αاسید آمینه است و فراوان ترین
اسید آمینه خارج سلولی  in vivoاست به طوری که
غلظت خارج سلولی گلوتامین چیــزی در حدود 0/7
میلی مول می باشد .میزان باالی جذب گلوتامین
مشخصه سلول هایی با سرعت تقسیم باال ،مانند
انتروسیت ها ،فیبروبالست ها و لنفوسیت ها می باشد.
گلوتامین در مسیرهای مختلف بیوشیمیایی دخیل است.
بعضی از آن ها به عنوان فراهم کننده بستر انـــرژی،
پیش ساز سنتز اسید آمینه ،اهدا کننده نیتروژن در تشکیل
اسیدهای نوکلئیک ،کمک به سنتز پروتئین های درون
سلولی و تعادل اسید و باز ،نقش دارند .گلوتامین یک
سوخت اصلی برای بسیاری از ســلول ها از جمله
لنفوسیت ها ،ماکروفــاژها ،فیبروبالست ها در محیط
کشت و سلول های بدخیم است و ارتباط نزدیکی بین
میزان فاگوسیتوز در ماکروفاژهای مــــوش و غلظت
گلوتامین وجود دارند .ماکروفاژها از دیدگاه متابولیکی
سلول های فعالی هستند که میزان باالی ترشحات
پروتئینی و بازیافت غشایی از مشخـــصه هــــای آن
می باشد و بر این اساس ،ماکروفاژها به منابع خارج
سلولی گلوتامین وابسته هستند(.)5
سلول های سیستم ایمنی در شرایط التهابی مانند
سپسیس و آسیب ،نیاز به گلوتامین باالتری دارند .به
عنوان نتیجه افزایش نیاز ،تقاضا برای این مواد مغذی
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ممکن است بیش از تولید ،منجر به عدم تعادل شود .در
نتیجه ،غلظت آن در جریان خون و بافت کاهش می یابد.
این غلظت های پـــایین گلوتامین ،توانایی بافت های
مختلف ،به ویژه بافت های ایمنی بدن را برای رسیدن
به عملکرد مطلوب ،محدود می کند .غلظت گلوتامین
پالسما ،تنها سلول هایی از غدد لنفاوی یا طحال را که
در مجاورت مویرگ ها قرار دارند ،تامین می کند .همان
طور که گلوتامین از مایع خارج سلولی استخراج می شود،
سلول هایی که فاصله بیشتری از مویرگ ها قرار دارند،
در معرض میزان کمتری گلوتامین نسبت به پالسما قرار
دارند .بنا بر این ،بر اساس دانش موجود ،بافت های
ایمونولوژیک با غلظت های پاییــن گلــوتامین مواجه
می شوند(.)5
بسیاری از مطالعات از ال گلوتامین به عنوان یک
القاء کننده غیرسمــی پروتئین های شوک حرارتی نام
برده اند و نشان داده اند که این اسید آمینه دارای اثرات
تعدیل کننده سیستم ایمنی در بسیاری از بیماری های
خودایمن می باشد .گلوتامین موجب غیر فعال کردن
برخی مسیر های پیام رسانی داخلی سلول های ایمنی
می شود و اثر محافظتی را در برابر شوک اندوتوکسیک
پس از تزریق  LPSایجاد می کند(.)6
لذا هدف از تحقیق حاضر ،بررسی اثر ال گلوتامین
در کاهش سیتوکاین های پیش التهابی و کاهش تولید
نیتریک اکساید و واسطه های موثر در شوک ستیک از
جمله  CD 40ازطریق القاء پروتئین شوک حرارتی 70
در موش های تحت تجویز با  ،LPSمی باشد.
مواد و روش ها
جمعیت مورد مطالعه ،شامل مـــوش های نر نژاد
 swiss albinoبا وزن  25-30گرم می باشد .موش های
خریداری شده به طور تصادفی در  3گروه تقسیم شد.
یک گروه که گروه  Aنامگذاری شد ،شامل  5عدد موش
سالمی بوده اند که فقط نرمال سالین به آن ها تجویز
شد .گروه  Bشامل  10عدد موش هایی بودند که فقط
تحت تجویز  (Sigma, Germany) LPSبا دوز 0/75
میلی گرم به ازای هر حیوان( )7به صورت داخل صفاقی
قرار گرفتند .گروه  Cشامل 10عدد موش هایی بودند که
 30دقیقه بعد تزرق  ،LPSال گـــلوتامین با دوز 50
میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن( )8به صورت
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داخل صفاقی(در  3دز هر  24ساعت به مدت  3روز) به
آن ها تجویز شد.
مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه(شماره کمیته اخالق
دانشـــگاه )IR.TABRIZU.REC.1398.003 :مورد
تایید قرار گرفت.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز واریانس
یک طــرفه One-way Analysis of variance
) Scheffe test (ANOVAنرم افزار  SPSSنسخه
 19استفاده گردید .تمام بررسی ها مقدار( )P<0.05به
عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد .تمام داده ها به
صورت میانگین  SEM ±بـــیان شده است و سطح
معنی داری آماری در این مطالعه  P<0.05در نظر گرفته
شده است .تمامی آزمایشات یک روز بعد از آخرین دز
تجویزی ال گلوتامین صورت گرفت.
اندازه گیری سیتوکاین ها :خون گیری از ورید دمی
موش های مقید شده با استفاده از سرنگ انسولینی ،یک
روز بعد از آخرین دز تجویزی ال گلوتامین انجام شد و
میزان سایتوکاین های IL-10 ،IL-4 ،IFN-γ ،TNF-α
موجود در نمـــونه های سرم خون موش ها با استفاده
از کیت تجربی االیزا( )Bender Med Co.,Austriaبه
روش االیزای ساندویچی اندازه گیری شد به طور
خالصه ،پلیت  96خانه توسط آنتی بادی اختصاصی
سایتوکــــاین های IL-10 ،IL-4 ،IFN-γ ،TNF-α
پوشیده شد و در  4درجه سانتی گراد به مدت یک شب
انکوبه شد .سپس پلیت  5بار به مدت  1دقیقه توسط بافر
 0/01 PBSموالر و توئین  0/05 ،20موالر شسته شد و
بعد آن مرحله بالک سازی پلیت ها توسط محلول موجود
در کیت ها به مدت  1ساعت انجام شد و بعد آن دوباره
مرحله شستـــشو به روش فوق انجام شد سپس
استانداردها و نمونه ها به صورت دوتایی اضافه شدند و
 2ساعت در دمای اتاق انکوبه شدند .بعد آن آنتی بادی
ثانویه اضافه شد و  1ساعت انکوبه شدند و پلیت ها دوباره
شسته شدند .سپس  Avidin-HRPافزوده شده و 30
دقیقه در دمای اتاق انکوبه شدند و دوباره مرحله شستشو
داشته و سپس سوبسترای  TMBاضافه شد و  15دقیقه
در تاریکی انکوبه شد و بعد واکنش توسط اضافه کردن
اسیدسولفوریک  2نرمال متوقف شد .شدت رنگ ایجاد
شده در طول موج  620nmتوسط االیزا نگار ارزیابی شده
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و به محض این که استاندارد شماره  ،1جذب نوری در
حد  0/9الی  0/95را نشان داد ،ادامه واکنش توسط
افزودن  100 μlاز محلول یک موالر اسید فسفریک
متوقف شد و بالفاصله پلیت ها توسط دستگاه االیزا نگار
و با طـــول موج  450nmخوانده شد .و جذب نوری
نمونه ها در  450nmاندازه گیـــری شــــد و سطــح
سایتوکاین ها نسبت به منحنی استاندارد سنجیده شد.
متوسط  ODبه دست آمده محاسبه و منحنی استاندارد
بر روی کاغذ لگاریتمی رسم شد .به کمک منحنی
استاندارد ترسیم شده مقدار هر یک از سایتوکین های
موجود در نمونه تعیین و به صورت  pg/mlتعیین گردید.
مالک مورد نظر جهت اطمینان صحت کار عدم اختالف
بیش از  20درصد هر یک از نمونه های مضاعف با
میانگین محاسبه شده می باشد .الزم به ذکر است از آن
جایی که در مرحله سوم نمونه مورد آزمایش به نسبت
یک به دو رقیق شده است ،غلظت نهایی سایتوکین ها
با دو برابر کردن اعداد به دست آمده از روی منحنی
استاندارد مشخص می گردد.
اندازه گیری  :HSP 70از وریـــد دمی موش ها
خون گیری به عمل آمد و پس از جداسازی سرم خون
اندازه گیری میزان  HSP 70با استفاده ازکیت تجاری
االیزا(شـــرکت Stress Gen., Biotechnologies.
 )Americaطبق پروتـــکل شرکت سازنده بر روی
نمونه های سرم خون موش ها سنجش شد(جزئیات
انجام کار مشابه ارزیـــابی سایتوکین هاست) .منحنی
استاندارد آن بین  0/2-125نانوگرم در میلی لیتر پروتئین
موجود در محلول( )ng/mlرسم شد .حساسیت آزمایش
 0/09 ng/mlبود و غلظــت پروتئین  HSP 70توسط
منحنی استاندارد سنجیده شد.
اندازه گیری  :CD 40میزان تغییرات در بروز مارکر
سطحی  CD 40به وسیله فلوسایتومتری سنجیده شد.
بدین ترتیب موش های هر  3گروه نخاعی شدند و
طحال آن هـــا خـــارج و له شد .از طحال موش ها
سوسپانسیون تهیه شد و سوسپانسیون حاصل سانتریفیوژ
گردید RBC .های موش با استفاده از بافر لیز کننده
( ACKشـــــــامـــــل  KHCO3 ،NH4Clو
 )EDTA.Na2.2H2Oلیز شدند .یک میلیون سلول دو
بار با  PBSشسته شد و سرانجام در  300میکرولیتر
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 )eBioscience Co., Austria( CD 40-FITCدر
تاریکی به مدت  1ساعت مجاور شد .آنتی بادی های که
متصل نشدند شسته شده و سلول ها با  500میکرولیتر
 ،PBS 1Xهمان طور که در پروتکل اصالح شده شرح
داده شده است( )9به حجم نهایی رسیدند و در FACS
 caliberبا استفاده از نرم افزار  Cell Quest Proمورد
بررسی قرار گرفت(.)BD FACS Calibur
روش تهیه بافر لیز کننده  :ACKابتدا  8/29 gاز
کلرید آمونیوم  1 gاز بی کــربنات پتاسم و 32/2 mg
میلی گرم از  EDTAتوزین را به  800میلی لیتر آب
دیونیزه افزوده گردید .در این مرحله  pHمحلول با
افزودن محلول  1نرمال اسیدکلریدریک بر روی  7/2الی
 7/4تنظیم گردید و در نهایت حجم محلول با افزودن
آب دیونیزه به یک لیتر رسانیده شد .محلول آماده شده
در زیر هود المینار توسط فیلتر سر سرنگی  0/2میکرون
استریل شده و در حرارت اتاق نگهداری شد.
اندازه گیری نیتریک اکساید :سطح اکسید نیتریک
توسط معرف  Greissبا استفاده از پروتکل که در ابتدا
توسط گریس توضیح داده شد ،اندازه گیری شد(.)18
ماکروفاژهای صفاقی جمع آوری شد .به این شکل که به
منظور مطالعه برون تنی ماکروفاژهای پریتوئنی موش ها
بالفاصله با استفاده از  PBSسرد استریل توسط الواژ
کردن یا شستشو دادن محوطه شکمی جداسازی گردید.
سلول های جداسازی شده پس از دو بار شستشو با PBS
در داخل محیط  RPMI 1640که حاوی  10درصد سرم
جنینی گاوی ) (GIBCOو 100 U/mL
 penicillin/100 µg/mL streptomycinبود کشت
داده شده و به مدت دو ساعت در  37درجه سانتی گراد
و  5 CO2درصد در انکوباتور قرارگرفته شد( )10و بعد از
آن به پلیــــت هــــای  96خانــــه ای در غلظت
 cells/ml 106×0/5با  ex-vivo LPSاضافه شد .این
پلیت ها در دمای  37درجه سانتی گراد 5 CO2 ،درصد
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 PBSحل شد و با  3میکرو لیتر آنتی بادی anti mouse
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در  48ساعت انکوبه شدند .پس از انکوباسیون ،تولید
نیتریت توسط سلول ها با معرف گریس تعیین شد.
غلظت نیتریت در هر نمونه با نمودار استاندارد از غلظت
شناخته شده(در  )μMاز نیـتریت ســـدیم()NaNO2
اندازه گیری شد(.)11
یافته های پژوهش
نتایج حاصـــل از ارزیــابی سطح سرمی ،TNF-α
𝛄  SHP 70 ،IL-1 ،IL-6 ،IFN-و نیز اندازه گیری
سطح  ،CD 40نیتریک اکساید در موش هایی گروه B
که تنها  LPSدریافت کرده بودند و گروه  Cکه  30دقیقه
قبل از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت
کرده اند ،به شرح زیر می باشد:
ارزیابی سطح  :IL-1سرم خون گرفته شده نشان داد
که میزان سایتوکاین  IL-1در موش های گروه  Cکه
 30دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین
دریافت کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یافت که
این تغییرات معنی دار نبود(شکل شماره .)1
ارزیابی سطح  :TNF-αارزیابی سرم خون گرفته
شده نشان داد که میزان ســــایتوکاین  TNF-αدر
موش های گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده اند به
صورت معـــنی داری افزایش یافت( )P<0.05و در
موش های گروه  Cکه  30دقیقه بعد از تزریق داخل
صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت کرده اند ،در مقایسه
با گروه  Bکاهش یافت که این تغییرات معنی دار
بود(()P<0.05شکل شماره .)1
ارزیابی سطح  :IL-6بررسی سرم خون گرفته شده
نشان داد که میزان سایتوکاین  IL-6در موش های گروه
 Bکه تنها  LPSدریافت کرده اند به صورت معنی داری
افزایش یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه 30
دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین
دریافت کرده اند ،در مقــــایسه با گــــروه  Bکاهش
یافت که این تغیـــیرات معـنی دار بود(()P<0.05شکل
شماره .)1

-Lگلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی ،اکسید نیتریک و-...یاسر جعفری خطایو و همکاران

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.4.12

داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یافت که این تغییرات معنی دار نیست .میزان سایتوکاین های
 TNF-αو  IL-6در سرم موش های گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده اند به صورت معنی داری افزایش یافت( )P<0.05و در موش های
گروه  Cکه  30دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یافت()P<0.05
(*نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح( )P<0.05بین گروه های  Bو  A.)Cگروه کنترل سالم ،گروه  Bگروه
دریافت کننده  LPSتنها و گروه  Cگروه دریافت کننده  LPSبه همراه دارو

ارزیابی سطح  :IFN-γدر مورد  IFN-γنیز ارزیابی
سطح سرمی خون گرفته شده نشان داد که میزان
سایتوکاین  IFN-γدر موش های گروه  Bکه تنها LPS
دریافت کرده اند به صورت معنی داری افزایش

یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه  30دقیقه
بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت
کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یافت که این
تغییرات معنی دار بود(()P<0.05شکل شماره .)2

14۰

*

12۰

*

۸۰
6۰
4۰
2۰

میزان  IFN-γسرم pg/ml

1۰۰

۰
C

گروه ها

B

A

شکل شماره  .1تغییرات سطح سرمی  :IFN-γمیزان سایتوکاین  IFN-γدر سرم موش های گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده اند به صورت
معنی داری افزایش یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه  30دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت کرده اند ،در
مقایسه با گروه  Bکاهش یافت(*()P<0.05نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح( )P<0.05بین گروه های  Bو  A.)Cگروه کنترل سالم،
گروه  Bگروه دریافت کننده  LPSتنها و گروه  Cگروه دریافت کننده  LPSبه همراه دارو

ارزیابی سطح  :HSP 70با توجه به این که در
مطالعات مختلف نشان داده شده است که ال گلوتامن

می تواند سطح سرمی  HSP 70را تغییر دهد در این
مطالعه به بررسی سطح سرمی این پروتئین پرداخته شد
17
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شکل شماره  .1تغییرات سطح سرمی  TNF-α ،IL-1و  :IL-6میزان سایتوکاین  IL-1در سرم موش های گروه  Cکه  30دقیقه بعد از تزریق
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و مشاهده گردید که سطح این پروتئین درموش های
گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده بودند دچار افزایش
معنی دار نسبت به گروه ( Aکه تنها نرمال سالین
دریــافت کرده بودند) ،شدند .در گـــروه  Cنیز افزاش

12

*

1۰

*

6
4
2
۰

C

گروه ها

B

A

شکل شماره  .2تغییرات سطح سرمی  :HSP 70سطح  HSP 70در موش های گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده بودند دچار افزایــش
معنی دار نسبت به گروه ( Aشاهد) شدند .در گروه  Cنیز افزایش سطح این پروتئین مشاهده شد( *( .)P<0.05نشان دهنده اختالف
معنی دار در سطح( )P<0.05بین گروه های  Bو  A.)Cگروه کنترل سالم ،گروه  Bگروه دریافت کننده  LPSتنها
و گروه  Cگروه دریافت کننده  LPSبه همراه دارو

ارزیابی میزان  :CD 40در مورد  CD 40ارزیابی
میزان بروز این مارکر در سطح سلول های طحالی نشان
داد که میزان بروز این مارکر در موش های گروه  Bکه
تنها  LPSدریافت کرده اند به صورت معنی داری

افزایش یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه 30
دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین
دریافت کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یــافت
که این تغییرات معنی دار بود(()P<0.05شکل شماره .)4

6۰

*

4۰

*

3۰
2۰

درصد  CD40مثبت
جمعیت

5۰

1۰
۰
C

A

B

شکل شماره  .4تغییرات سطح بروز  :CD 40میزان بروز  CD 40در موش های گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده اند به صورت معنی داری
افزایش یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه  30دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت کرده اند ،در مقایسه با
گروه  Bکاهش یافت( *()P<0.05نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح( )P<0.05بین گروه های  Bو  A.)Cگروه کنترل سالم،
گروه  Bگروه دریافت کننده  LPSتنها و گروه  Cگروه دریافت کننده  LPSبه همراه دارو

1۸
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میزان  HSP70سرم ng/ml

۸
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ســـطح این پروتـــئین مشـــاهده شد که این افزایش
بسیار بیشـــتر از افــــزایش مــــشاهده شـــده در
گـــروه  Bبـــــود(()P<0.05شــــکل شـــــماره
.)3

-Lگلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی ،اکسید نیتریک و-...یاسر جعفری خطایو و همکاران

6۰

*

غلظت تیریک اکساید
)(µM

5۰
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ارزیابی نیترک اکساید :ارزیابی نیترک اکساید نشان
داد که میزان نیتریک اکساید در موش های گروه  Bکه
تنها  LPSدریافت کرده اند به صورت معنی داری
افزایش یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه 30

دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین
دریافت کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یافت که
این تغییرات معنی دار بود(()P<0.05شــــکل شمــاره
.)5

4۰

*

2۰
1۰
۰
C

A

B

شکل شماره  .3تغییرات میزان نیتریک اکساید :میزان نیتریک اکساید در موش های گروه  Bکه تنها  LPSدریافت کرده اند به صـــورت
معنی داری افزایش یافت( )P<0.05و در موش های گروه  Cکه  30دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی  ،LPSال گلوتامین دریافت
کرده اند ،در مقایسه با گروه  Bکاهش یافت( *()P<0.05نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح( )P<0.05بین گروه های B
و  A.)Cگروه کنترل سالم ،گروه  Bگروه دریافت کننده  LPSتنها و گروه  Cگروه دریافت کننده  LPSبه همراه دارو

سیتوکین های سرم ،به ویژه  TNF-αمشاهده گردید.
فاکتورهای اصلی که اختالل عملکرد چندگانه حاصل از
 LPSرا تحت تاثیر قرار می دهند ،شامل سیتوکین هایی
نظیر  IL-1β ،TNF-αو  IL-6و دیگر واسطه های
التهابی مانند اکسید نیتـــریک ،پروســـتاگالندین ها،
متابولیت های  CD 40 ،Cox-2و لیپید هستند( .)1از
این رو تاکنون مطالعات مختـــلفی در راستـــای
کاهش سیتوکاین های التهابی برای درمان شوک سپتک
ناشی از  ،LPSانجام گرفته اسـت.
از جمله مواردی که بر روی القاء  HSP 70تاثیـــر
می گذارد ال گلوتامن می باشد .در مطالعه حاضر نیز ما
از ال گلوتامین به عنوان الــــقاگر  HSP 70استفاده
کرده ایم .و داده های ما حاکی از افزایش معنی دار در
 HSP 70و کاهش معنی دار در سایتوکان های التهابی
 INF- γ ،TNF-αو  IL-6در گــــروه های درمانی با
ال گلوتامین بود این کاهش در سطح  IL-1نیز مشاهده
شد که معنی دار نبود.
مطالعات تجربی گزارش داده اند که مکمل های
گلوتامین می توانند از طریق مسدود کردن سیگنال های

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه بررسی اثرات ال گلوتامین به عنوان
کاهش دهنده سطح سایتوکاین های پیش التهابی،
نیتریک اکساید و میزان بیان  CD 40در موش swiss
 albinoمبتال به شوک سپتیک تحت القاء  LPSانجام
گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که  LPSمی تواند
باعث افزایش معنی دار سطح ســـرمی سایــتوکاین
پیش التهابی مانند  IL-6 ،IFN-γ ،TNF-αنیتریک
اکساید و افزایش بیان  CD 40در گروه تحت القاء LPS
شود و تجویز ال گلوتامین بعد از تجویز ( LPSگروه )C
می تواند سایتوکاین پیش التهابی ،IFN-γ ،TNF-α
 ،IL-6میزان بیان  CD 40و نیتریک اکساید را در
مقایسه با گروه  Bکاهش دهد و  HSP 70را افزایش
دهد که تمامی این تغییرات معنی دار بود(.)P<0.05
تغییرات برای سایتوکاین  IL-1در هر دو گروه معنی دار
نبود.
جوندگان به طور گسترده ای به عنوان یک مدل
آزمایشی حیوانی برای شوک سپتیک ناشی از )12( LPS
مورد استفاده قرار گــرفته اند ،که در آن سطوح باالی
19
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سلول ها ،بافت ها و کل اندام ها را از استرس و آسیب
محافظت کنند ،بنا بر این باعـــث ایجاد تعادل بین
سیتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی می شوند و
با بهبود بخشیدن به عملکرد سلول های ایمنی ،ممکن
است مزایای بالقوه برای سالمتی داشته باشد(.)13
در مطالعه ای نــــشان داده شده است که ادغام
ترکیبات گلوتامین و آرژیـــنین قادر به کاهش تولید
سیتوکاین های پیش التهابی در بیماران مبتال به کرون
است که این امر با سرکوب مسیرهای التهابی مبتنی بر
 NF-κBو  p38/MAPKهمراه می باشد(.)14
در مطالعه ای که کروزات و همکاران در سال 2018
انجام دادند ،نشان داده شد که گلوتامین از طریق افزایش
بیان  HSP 70می تواند شرایط التهابی ای که معموالً
به تولید بی رویه سایتوکاین ها منجر می شود ،را تنظیم
کند(.)15
محققان معتقدند که گلوتامین می تواند نقش مهمی
در تنظیم ایمنی بدن داشته باشد و می تواند تا حد زیادی
تمایز و تکثیر ماکروفاژها و لنفوسیت ها وسنتز mRNA
فسفولیپید را افزایش دهد و مانع از تولید بیش از حد
 TNF-αشود و به طور موثر عملکرد سیستم ایمنی را
بهبود بخشد عالوه بر این ،توانایی محافظت از سد
مخاطی ،جلوگیری از مـــهاجرت اندوتوکـــسین ها و
باکتری ها را دارد که به کاهش سطح اندوتوکسین ها و
کاهش آسیب بافتی منتهی می شود(.)16
در مطالعه ای که توسط وانگ و همکاران در سال
 2018انجام شد نشان دادند که میزان  ،IL-10سطح
بیان  ICAM-1و سطح فعالیت میلوپراکسیداز به طور
معنی داری در حضور گلوتامین بیشتر بوده و مـــیزان
 IL-15و  IL-18به طور قابل توجهی در گروه درمانی
پایین تر از گروه کنترل است ،که نشان می دهد گلوتامین
می تواند به طور موثری پاسخ های التهابی را کاهش
دهد و ایمنی بدن را بهبود بخشد .گلوتامین هم چنین
می تواند تولید عوامل التهابی را کاهش داده و سطح
سیتوکین ها را به طور موثری تنظیم کند( )17که نتایج
حاصل از تحقیقات فوق با داده های حاصل از مطالعه
حاضر هم راستا می باشند .در مطالعه ای که در سال
 2014توسط فرات اوساریو و همکاران انجام شد،
2۰
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مشخص گردید  HSP 70خارج سلولی نه تنها باعث
تولید  TNF-αدر مونوسیت های انسانی نمی شود ،بلکه
ظرفیت مونوسیت را برای تولید  TNF-αو  IL-6در
پاسخ به  LPSکاهش می دهد( .)18در مطالعه ای دیگر
توسط باراکیورا نیز معلوم گردید  HSP70داخل سلولی
دارای اثر محافظتی سلولی است؛ زیرا تولید مدیاتورهای
التهابی را در هنگام استرس سلولی مهار می کند که این
یافته نیز مطابق نتایج مطالعه ی حاضر می باشد(.)19
دیگر مطالعات نشان می دهند که  HSP 70خارج
سلولی در بیماران مبتال به آرتــریت رومــاتوئید باعث
کاهش تولید  IL-8 ،IL-6و  MCP-1القاء شده توسط
 TNF-αمی شود .به همین ترتیب گزارش شده است
که HSP 72 ،نوترکیب(از اعضای خانواده  )HSP 70با
کاهش سطح غلظت  TNF-αو  IL-6سرم ،باعث
کاهش شدت آرتریت القاء شده با کالژن در موش ها،
می شود( .)20و در مطالعه بانجن و همکاران در سال
 2007نشان داده شد که زمـــانی که سلول های تک
هسته ای خون محیطـــی انــسان با  LPSدر حضور
 Hsp70کشت داده شوند ،تولید  TNF-αتوسط این
سلول ها در حدود  50درصد کاهش می یابد(.)21
گمان می رود پـــروتئین های مـــختلف سطح
سلول های ایمنی نقش مهمی در القای پاسخ سلولی به
پروتئین های شوک حرارتی داشته باشند .گزارش اخیر
وانگ و همکــــاران( )3تعامل مستقیم بین HSP 70
با  CD 40را توصیف می کند و نشان داده شده که
تزریق  LPSموجب افزایش بیان  ،CD 40می شود .در
مقابل  HSP 70انسانی به دمین اگزوپــالسم CD 40
متصل می شود که این کار مــانع اتصال لیگاند CD
 40به  CD 40می شود و در نتیجه تولید  TNF-αو
 IFN- γکاهش می یابد( .)22که این یافته ها مشابه
نتایج مطالعه حاضر می باشند.
افزایش نسخه برداری از پروتئین های شوک
حرارتی( )HSPبخشی از پاسخ عمومی به استرس های
سلولی می باشد HSP.ها می توانند در غشای پالسمایی
سلول قرار بگـــیرند و تداخل با گیرنده های سطحی
سلول های عرضه کننده آنتی ژن مانند  CD 40و CD
 90و  LOX1را تسهیل کنند و باعث انتقال آنتی ژن
پپتیدی از سلول دچار استرس به ســلول عرضه کننده

-Lگلوتامین با کاهش سیتوکین های پیش التهابی ،اکسید نیتریک و-...یاسر جعفری خطایو و همکاران
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L-Glutamin-Induced Inhibition of Endotoxemia by Reducing
Pre-Inflammatory Cytokines, Nitric Oxide,
and CD40 Expression
Jafarikhataylou Y1*, Ahmadiafshar S1
(Received: January 05, 2020

Introduction: Researchers have been
investigating the major pathogens involved
in septic shock caused by lipopolysaccharide
in recent years. Moreover, they have been
concerned about the use of appropriate drugs
to intervene with the main pathogenesis of
the disease. This study aimed to investigate
the effect of L-Glutamine as an HSP70
inducer in reducing pre-inflammatory
cytokines and effective intermediaries in
septic shock, including nitric oxide
production and CD40 expression in mice
treated with lipopolysaccharide (LPS).
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induction, the number of cytokines, such as
IFN-γ, IL-4, IL-10, HSP70, CD40, and nitric
oxide, were evaluated in this study. Ethics
code: IR.TABRIZU.REC.1398.003
Findings: The data were analyzed in SPSS
software (version 19) through a one-way
analysis of variance and Scheffe test.
According to the results, L-glutamine can
significantly reduce the serum levels of preinflammatory cytokine, nitric oxide, and
CD40 expression in the drug-treated group
(group C), compared to the LPS- treated
group (group B) (P<0.05).

Materials & Methods: In total, 25 Swiss
Albino mice were randomly divided into
three groups of A (control group, n=5),
(received LPS with a dose of 0.75 mg/animal
intraperitoneally [IP], (n=10), and (received
L-glutamine with a dose of 50 mg/kg IP 30
minutes after the injection of LPS [three
doses every 24 h], (n=10). Subsequently,
one day after the final dose of drug

Discussions & Conclusions: L-glutamine
could be a good choice for treatment by
reducing the level of inflammatory
mediators.
Keywords: Heat shock protein70, Lglutamine, Lipopolysaccharide, Nitric oxide
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