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تأثیر ذرات حاصل از اگزوز موتور دیزل بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی در موش-
های سالم و مبتال به انسفالومیلیت خودایمن تجربی
عصمت جعفرزاده  ،1مهدی مهدوی  ،2برات قبادیان  ،3رویا یارایی
-0دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنیشناسی.
 -1استادیار گروه ایمنیشناسی.
-3دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم.
-4دانشیار گروه ایمنیشناسی.
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چکیده

زمینه و هدف :آالیندهها بر سیستم ایمنی اثرات مختلفی دارند که تاکنون بعضی از این
آثار مشخص شده است .از مهمترین آالیندههای هوا ذرات حاصل از اگزوز موتور
دیزل ( )DEPمیباشد .در این تحقیق ،تأثیر این ذرات بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی
موشهای سالم و مبتال به انسفالومیلیت خودایمن تجربی بررسی گردید.
روش بررسی :موشهای ماده نژاد  C57BL/6با سن  01–8هفته به  4گروه تقسیم
شدند .انسفالومیلیت خودایمن تجربی با تجویز زیر جلدی پپتید  MOG35-55همراه با
ادجوانت کامل فروند و پرتوسیس توکسین در دو گروه ایجاد شد .تزریق صفاقی 5
میکروگرم سوسپانسیون ) Diesel Engine Particles (DEPدر  PBSبه موش-
های تیمار ) Experimental Autoimmune Encephalomyelitis )EAEو
تیمار سالم بهمدت  10روز انجام شد .به گروههای کنترل  PBSتزریق شد .سپس
وزن موشها ،سطح نیتریک اکسید و فعالیت ماکروفاژهای صفاقی مورد بررسی قرار
گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد ،در گروه تیمار سالم سطح نیتریک اکسید بهطور معناداری
نسبت به گروه کنترل سالم افزایش یافته است ( .)P<1/111اما در گروه تیمار EAE
سطح نیتریک اکسید و فعالیت حیاتی ماکروفاژهای صفاقی کاهش معناداری نسبت به
گروه کنترل  EAEداشت (بهترتیب  P<1/11و .)P<1/10
نتیجهگیری :بر اساس این نتایج ،تزریق  DEPدر موش سالم موجب افزایش تولید
نیتریک اکسید در ماکروفاژها میشود ،ولی در موش بیمار ( )EAEمرگومیر این
سلولها را افزایش میدهد .لذا اثر آالیندهها در موش مبتال به  EAEو موش سالم
میتواند تفاوت قابل توجهی داشته باشد و تحقیقات بیشتری برای روشن شدن
مکانیسم دقیق آن مورد نیاز است.

پزشکی دانشگاه شاهد ،تهران ،تهران ،ایران.

کلید واژگان :انسفالومیلیت خودایمن تجربی ،ذرات حاصل از موتور دیزل ،نیتریک
تلفن11981088964791 :
 Email: ryaraee@yahoo.comاکسید ،فعالیت حیاتی.

دریافت مقاله8314/2/81 :

دریافت مقالۀ اصالحشده8315/3/81 :

اعالم قبولی8315/4/1 :
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مقدمه
مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس ( Multiple

بیشترین آمار مبتالیان به ام اس در ایران در شهرهای

 )Sclerosisیک بیماری مزمن و خودایمن التهابی است

اصفهان ( 81نفر از هر صد هزار نفر) و تهران ( 61نفر از

که سیستم عصبی مرکزی را درگیر میکند .این بیماری

هر صد هزار نفر) است که یکی از دالیل اصلی آن را

باعث التهاب در مغز و نخاع ،دمیلینه شدن پیشروندۀ

آلودگی هوا میدانند (.)01

بافت سیستم عصبی مرکزی ،آسیب آکسونهای نورونی و

آلودگی هوا عامل عمدۀ مؤثر در سالمت عمومی و

از دست رفتن عملکرد نورونهای سیستم عصبی مرکزی

میزان فعالیت انسانها در نواحی شهری است ( .)00هر

میشود ( .)0در  MSسلولهای ایمنی فعالشده از جمله

سال میلیونها تن مواد آالینده گوناگون وارد جو زمین

لنفوسیت  ،Bلنفوسیت  Tو ماکروفاژها به بافت عصبی

میشود .در بین بخشهای مختلف آلودهکنندۀ هوا در

مرکزی مهاجرت میکنند و باعث تولید سایتوکاینهای

ایران ،بخشهای حمل و نقل و صنعت بهترتیب مهمترین

التهابی و کموکاینها و نیز تغییراتی در عملکرد

بخشهای آلودهکنندۀ هوا هستند ( . )01قرار گرفتن در

آستروسیتها و میکروگلیاهای این ناحیه میشوند .این

معرض آلودگی هوای محیط باعث ایجاد یک نگرانی

امر موجب تخریب میلین و ایجاد پالكهای اسکلروزی

جدی در ارتباط با سالمت عمومی و افزایش بیماریها و

در مغز و نخاع میشود .شدت ضایعات به میزان ارتشاح

مرگومیر در جهان شده است .در دهههای اخیر ،عوارض

سلولهای ایمنی بستگی دارد ( MS .)1یکی از رایجترین

جانبی آلودگی هوا روی سیستم قلبی  -عروقی و ریوی

بیماریهای عصبی است و اغلب در محدودۀ سنی -11

بهخوبی مشخص شده است ،اما مطالعات اندکی روی اثر

 41سال بروز پیدا میکند و تظاهرات بالینی متفاوتی دارد

آن بر سیستم عصبی مرکزی انجام گردیده است .اخیراً

( .)4 ،3عواملی که دقیقاً منجر به  MSمیشوند بهطور

مشخص شده است آلودگی هوا با بیماریهای سیستم

کامل شناسایی نشدهاند ،اما بر طبق برخی از شواهد

عصبی مرکزی مانند سکتۀ مغزی ،آلزایمر ،پارکینسون و

عواملی همچون زمینۀ ژنتیکی ،عفونت ویروسی ،جنسیت،

اختالالت نورونی در ارتباط است .شواهد جدید پیشنهاد

شیب جغرافیایی و برخی عوامل محیطی دیگر مانند

میکند آلودگی هوا با القای التهاب نورونی و تخریب

آلودگی هوا را از عوامل احتمالی این بیماری و یا عود آن

نورونی ،استرس اکسیداتیو ،فعالیت میکروگلیا ،تغییر در

میدانند (.)8-5

سد خونی– مغزی و عملکرد ناقص عروق مغزی در

شیوع ام اس ،بسته به کشور یا جمعیتهای خاص

پاتولوژی (Central Nervous System (CNS

از  1تا  051نفر در هر  011هزار نفر متغیر است .در

شرکت میکند و نیز موجب تولید سایتوکاینهای التهابی

گذشته ،ایران جزء مناطق با شیوع کم دستهبندی میشده

در مغز میشود .همچنین اظهار شده است ترکیبات

است ( 4نفر در هر  011هزار نفر) ،اما مطالعات جدید از

مختلفی از آالیندههای هوا میتوانند به آسانی به CNS

افزایش شیوع ام اس در دهۀ اخیر خبر میدهند که نشان

منتقل شده و باعث فعال شدن پاسخهای سیستم ایمنی

میدهد شیوع ام اس در ایران در حال افزایش از سطح

شوند ( .)05-03همچنین آلودگی هوا یکی از فاکتورهای

متوسط به سطح با خطر باال میباشد .ایران در ابتال به ام

محیطی دخیل در التهاب سیستمیک و ایجاد یا تشدید

اس جزء ده کشور اول دنیا است ( .)9در دسامبر سال

بعضی بیماریهای خودایمنی میباشند ( .)06البته بسیاری

 1100میزان مبتالیان ثبتشده به ام اس در ایران 34615

از این تأثیرات در دوزهای باال بهصورت چشمگیر دیده

نفر گزارش شده است ( 45نفر از هر صد هزار نفر).

میشود .همچنین قرار گرفتن در معرض غلظت باالی
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عصمت جعفرزاده و همکاران

ذرات معلق باعث افزایش قابل توجه فعالیت فاکتورهای

جامعۀ مورد مطالعه 31 ،سر موش نژاد C57BL/6

رونویسی  NF-Bو AP-1در مغز شده که این

ماده با محدودۀ سنی  8تا  01هفته است که از انستیتو

فرایندهای التهابی در پاتولوژی پروسۀ تخریب نورونی

پاستور ایران تهیه شدند .موشها پس از وزن شدن به-

شرکت میکنند (.)07

صورت تصادفی در  4گروه کنترل سالم ،تیمار سالم،

از سوخت دیزلی آالیندههای مختلفی تولید میشود

کنترل  EAEو تیمار  EAEقرار گرفتند.

که بخش گازی آن شامل گازهایی مانند ،SO2 ،NO2

القا EAE

 COو بخش ذرهای آن یا Particulates Matter

مقدار  151میکروگرم پپتید ( MOG35-55از

) (PMبیشتر حاوی هیدروکربنها ( )HCو پلی

شرکت انزوالیف) در  011میکرولیتر بافر فسفات سالین

آروماتیک هیدروکربنها ( )PAHو فلزات و عناصری

( )PBSبا  011میکرولیتر ادجوانت کامل فروند (از

مانند سرب و جیوه میباشد (ذرات حاصل از سوخت

شرکت سیگما) مخلوط و بهصورت زیر جلدی در ناحیۀ

دیزل حاوی بیش از  41نوع آالینده توکسیک هوا می-

پهلوی هر موش در روز صفر و  7تزریق گردید (011

باشد) ( .)11-08ذرات و گازهای حاصل از سوخت

میکرولیتر به پهلوی راست و  011میکرولیتر به پهلوی

دیزل اثرات گوناگونی بر سیستم ایمنی میگذارند .برخی

چپ) .سپس مقدار  511نانوگرم سم سیاه سرفه

از ترکیبات  DEPباعث القای تولید  IL-4و  IL-10و

(( )Pertussis toxinاز شرکت سیگما) در حجم 111

برانگیخته شدن پاسخهای  )T Helper2( TH2می-

میکرولیتر بافر فسفات در روز  0و  8بعد از ایمیونیزاسیون

شوند که میتواند موجب افزایش حساسیت آلرژیک شود؛

بهصورت داخل صفاقی تزریق گردید (.)13

در حالیکه برخی ترکیبات دیگر پاسخهای  TH1را

روند بیماری و تغییرات وزن موشها روزانه مورد

افزایش میدهند و یا حتی هر دو نوع پاسخهای  TH1و

بررسی قرار گرفت و شدت بیماری از صفر (عدم ابتال به

 TH2را میتوانند تحریک کنند .در هر صورت ،مشاهده

بیماری) ،یک (اختالل در حرکت دم) ،دو (فلج شدن دم)،

شده که  DEPدر افزایش حساسیت آلرژیک دخیل است

سه (اختالل در راه رفتن) ،چهار (فلجی یک پا) ،پنج

(.)10

(فلجی هر دو پا) ،شش (فلجی کامل دست و پا) و هفت
با توجه به اینکه نشان داده شده هوای با کیفیت

(مرگ) درجهبندی گردید ( .)14در موشهای کنترل

پایین و دارای غلظت باالی ذرات معلق سبب عود ام اس

 EAEبا مشاهدۀ عالیم فلجی (با میانگین رتبه  3/75در

شده و بر برخی از پارامترهای ایمونولوژیک مؤثر است

روز  )10و آزمایشات پاتولوژی مغز صحت  EAEتأیید

( .)11الزم است اثر آالیندههای حاصل از موتور دیزل از

گردید.

جنبههای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد .در این مطالعه

تغییرات وزن

تالش شده است اثر بخش ذرهای حاصل از سوخت

به دلیل اینکه کاهش وزن یکی از ویژگیهای

دیزلی بررسی گردد .براین اساس ،اثر ذرات حاصل از

موشهای  EAEاست ( ،)15تغییرات وزن موشها به-

موتور دیزل بر سطح نیتریک اکسید و فعالیت ماکروفاژی

صورت یک روز در میان ثبت گردید.

در موشهای سالم و مبتال به  EAEمورد بررسی قرار

تهیۀ ذرات حاصل از موتور دیزل ()DEP

گرفت.

ذرات حاصل از سوخت موتور دیزل ،از یک موتور

روش بررسی

چهار زمانه دیزل تک سیلندر هوا خنک پر کاربرد در
ایران برای انجام آزمونها جمعآوری شد .سوخت مورد
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استفاده در این تحقیق ،دیزل یورو  1بود .آزمایشها در

عنوان محرك اضافه شد ،ولی سه چاهک دیگر LPS

آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس و

دریافت نکردند و مجدداً پلیتها به انکوباتور منتقل شد.

در شرایط استاندارد انجام گرفت .سپس ذرات در PBS

سنجش فعالیت ماکروفاژهای صفاقی

حل شده و بهمدت  31دقیقه توسط دستگاه اولتراسونیک

بعد از گذشت  11ساعت 11 ،میکرولیتر محلول

در یخ سونیکیت شد و در نهایت بهمدت  05دقیقه

 MTTبه هر چاهک اضافه شد و پلیتها بهمدت 4

ورتکس گردید .هر هفته محلول تازه تهیه و در یخچال

ساعت دوباره داخل انکوباتور قرار گرفت .بعد از سپری

نگهداری شد .قبل از هر تزریق ابتدا محلول بهخوبی

شدن زمان الزم محلول رویی هر چاهک با سمپلر کشیده

ورتکس گردید .شروع تزریق  DEPاز روز اول القای

شده و  011میکرولیتر محلول ایزوپروپانول اسیدی (اسید

 EAEبوده و روزانه بهمدت  10روز (روز اوج بیماری

کلریدریک  4درصد نرمال در ایزوپروپانول) اضافه شد .با

طبق پایلوت اولیه) ادامه داشت.

حل شدن کریستالهای بنفش رنگ جذب نوری چاهکها

در گروه مطالعه موشهای تیمار سالم و تیمار
 EAEروزانه  5میکروگرم  ،DEPو گروه کنترل فقط
 PBSدریافت کردند .انتخاب دوز تزریقی  DEPدر این
مطالعه بر اساس مطالعات مشابه حیوانی بود (.)16

در طول موج  491نانومتر خوانده شد.
اندازهگیری میزان نیتریک اکسید
در این آزمایش ،غلظت نیتریت با روش گریس
سنجیده شد .پس از گذشت  06ساعت  51میکرولیتر از

جدا سازی ماکروفاژهای صفاقی

مایع رویی هر چاهک به پلیتهای  96اضافه شد .سپس

موشها  10روز پس از ایمیونیزاسیون با استفاده از

 51میکرولیتر محلول سولفانیل آمید  0درصد در اسید

دی اتیل اتر بیهوش شدند .تحت شرایط استریل ،پوست

فسفریک  5درصد و  51میکرولیتر محلول  -0-Nنفتیل

سینه بدون آسیب به پردۀ صفاق جدا شد و با استفاده از

اتیل دی آمین دی هیدروکلراید ( 0 )NEDAدرصد در

سرم فیزیولوژی سرد ،سلولهای صفاقی جمعآوری

اسید فسفریک  5درصد به هر چاهک اضافه شد .همچنین

گردید.

غلظتهای منحنی استاندارد شامل ،31 ،11 ،05 ،01 ،5 ،1

کشت سلول

 41و  011میکروموالر در میلیلیتر بود .تغییر رنگ

سوسپانسیون سلولی ابتدا  01دقیقه با سرعت rpm

حاصلشده با دستگاه جذب سنج خواننده االیزا در طول

 0511سانتریفیوژ شد و محلول رویی (سرم فیزیولوژی)

موج  491نانومتر خوانده شد.

دور ریخته شد .سپس با  RPMI 1640شستشو و به-

آنالیز آماری

مدت  01دقیقه با سرعت  0511 rpmسانتریفیوژ گردید.

جهت مقایسۀ میانگینها ،از آزمون مان ویتنی – یو

در انتها با ریختن مایع رویی ،دو میلیلیتر  RPMIحاوی

استفاده شد .از آزمون اندازهگیریهای مکرر و آزمون

 FBSده درصد به سلولها اضافه شد .با استفاده از الم

فریدمن جهت بررسی تغیرات وزن در هر گروه در

نئوبار سلولها شمارش شده و تعداد چهارصد هزار سلول

روزهای مختلف استفاده گردید P<1/15 .از لحاظ آماری

در هر چاهک پلیتهای  96خانه کشت داده شد .سپس

معنادار تلقی گردید.

پلیتها به انکوباتور  37درجه حاوی  5درصد  CO2و
 95درصد رطوبت منتقل شد .پس از گذشت  1ساعت با
شستشوی چاهکها با نرمال سالین  37درجه ،به 3
چاهک اول  5میکرولیتر لیپو پلی ساکارید ( (LPSبه-

یافتهها
با بررسی تغییرات وزن در موشها طی  10روز
مشخص گردید اختالف وزن روز  0و  10بین موشهای
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گروه کنترل سالم و تیمار سالم معنادار نیست .اما اختالف

میزان تولید نیتریت در مایع رویی کشت ماکروفاژهای

وزن روز  0و  10موشهای گروه کنترل  EAEبهطور

صفاقی موشهای کنترل سالم ،تیمار سالم ،کنترل EAE

معناداری کمتر از موشهای گروه تیمار  EAEاست

و تیمار  EAEبه روش گریس سنجیده شد (نمودار .)3

(( )P<1/14نمودار .)0

نتایج نشان داد که میانگین تولید نیتریت در گروه تیمار

با مقایسۀ فعالیت حیاتی ماکروفاژهای صفاقی نشان

سالم (با  )DEPدر حضور  )P<1/111( LPSو عدم

داده شد که میانگین فعالیت حیاتی ماکروفاژهای گروه

حضور  )P<1/111( LPSبهطور معناداری بیشتر از گروه

کنترل سالم (بدون  )DEPو تیمار سالم (با  )DEPدر

کنترل سالم (بدون  )DEPمیباشد (نمودار  3الف) .در

حضور  )P<1/7( LPSیا عدم حضور )P<1/9( LPS

صورتیکه میانگین تولید نیتریت در گروه تیمار ( EAEبا

تغییر معناداری نداشته است (نمودار  1الف) .اما میانگین

 )DEPدر حضور و عدم حضور  LPSبهطور معناداری

فعالیت حیاتی ماکروفاژهای گروه تیمار ( EAEبا )DEP

کمتر از گروه کنترل ( EAEبدون  )DEPمیباشد

نسبت به گروه کنترل ( EAEبدون  )DEPدر حضور

(( )P<1/11نمودار  3ب).

 )P<1/111( LPSو عدم حضور  )P<1/111( LPSبه-
طور معناداری کاهش پیدا کرده است (نمودار  1ب).
۳.۰
اختالف وزن روز  1و  21بر حسب گرم

۲.۵
۲.۰
۱.۵
*

۱.۰
۰.۵
۰.۰

تیمار EAE

کنترل EAE

تیمار سالم

کنترل سالم

نمودار  :8بررسی تفاوت وزن موشها بین گروه کنترل  EAEو تیمار  EAEبا یکدیگر .موشها در چهارگروه کنترل سالم ،تیمار
سالم ،کنترل  EAEو تیمار  EAEتقسیم شدند .اختالف وزن روز  8و روز  28برحسب گرم عنوان شده است .نتایج برحسب
میانگین و  SEMنشان داده شده است .ستاره نشانۀ اختالف معنادار وزن گروه کنترل  EAEبا گروه تیمار  EAEمیباشد ()n=1
(.)p=5/55
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۰.۶۰

موش سالم

)الف(

۰.۵۰

بدون DEP
با DEP

۰.۴۰
MTT

۰.۳۰
۰.۲۰
۰.۱۰
بدون LPS

با LPS

۰.۶۰

موش EAE

)ب(

۰.۵۰

بدون DEP
با DEP

۰.۴۰
MTT

*

*

۰.۳۰
۰.۲۰
۰.۱۰
۰.۰۰

بدون LPS

با LPS

نمودار  :2بررسی فعالیت حیاتی در کشت ماکروفاژهای صفاقی در حضور و عدم حضور  LPSبین گروهها .الف) فعالیت حیاتی
ماکروفاژهای صفاقی در گروههای کنترل سالم (بدون  )DEPو تیمار سالم (با  .)DEPب) فعالیت حیاتی ماکروفاژهای صفاقی در
گروههای کنترل ( EAEبدون  )DEPو تیمار ( .EAEبا  )DEPنتایج برحسب میانگین و  SEMنشان داده شده است .ستاره
نشانۀ اختالف معنیدار فعالیت حیاتی ماکروفاژها در گروه تیمار  EAEبا گروه کنترل  EAEمیباشد (.)p=5/55( )n=5

)الف(

*

۱۸

موش سالم

۱۶

بدون DEP
با DEP

۱۲

*

۱۰
۸
۶
۴
۲
۰

با LPS

بدون LPS
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۳۵

موش EAE

)ب(

۳۰

۲۰

*

۱۵

*

۱۰
۵

نیتریت (نانوگرم بر میلی لیتر)

بدون DEP
با DEP

۲۵

۰
با LPS

بدون LPS

نمودار  : 2بررسی میانگین تولید نیتریت در کشت ماکروفاژهای صفاقی در حضور و عدم حضور  LPSبین گروههای کنترل سالم (بدون
 )DEPبا تیمار سالم (با  )DEPبا یکدیگر و کنترل ( EAEبدون  )DEPو تیمار ( EAEبا  )DEPبا یکدیگر .الف) سطح نیتریت
ماکروفاژهای صفاقی در گروههای کنترل سالم و تیمار سالم .ب) سطح نیتریت ماکروفاژهای صفاقی در گروههای کنترل  EAEو تیمار .EAE
نتایج برحسب میانگین و  SEMنشان داده شده است .ستاره نشانۀ اختالف معنادار نیتریت در گروهها میباشد (.)p=5/55( )n=5

بحث
آنسفالومیلیت خودایمن تجربی ( )EAEیک مدل

موش در روز) دریافت کردند ،ماکروفاژهای صفاقی آنها

حیوانی جایگزین مناسب برای  MSاست که از نظر

جدا شده و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از

آسیبهای بافتشناسی و عالیم بالینی تقریباً ویژگیهای

بررسی فعالیت حیاتی ماکروفاژهای صفاقی نشان میدهد

پاتولوژیک  MSرا دارد ،چرا که در این مدل نیز عالیم

فعالیت حیاتی ماکروفاژها در موشهای سالم تحت اثر

نوسانی بالینی و سیر بیماری عصبی بهصورت مزمن همراه

 DEPتغییری نکرده ،ولی در موشهای  EAEکه DEP

با فازهای حمله ) (Relapseو سرکوب حمله

دریافت کرده بودند کاهش معناداری داشته است .به-

) (Remissionبههمراه التهاب ،ارتشاح لکوسیتها،

عبارتی  DEPباعث کاهش فعالیت یا القاء مرگ و میر در

دمیلینه شدن ،از دست دادن آکسون و گلیوزیز و ایجاد

ماکروفاژهای موشهای مبتال به  EAEشده است ،ولی

پالكهای سخت اسکلروزی در سیستم عصبی مرکزی

در موشهای سالم موجب آن نشد .هیورا ( )Hiuraو

تشکیل میشود ( .)17بحثهای زیادی در مورد تأثیر

همکارانش در سال  1111نشان دادند که  DEPباعث

آالیندهها بر بیماری  MSمطرح است؛ با اینحال

القای آپوپتوز در ماکروفاژها از طریق اثرات توکسیک بر

اطالعات و مدارکی در رابطه با اثر  DEPبر بیماری MS

میتوکندری و رادیکالهای واکنشگر اکسیژن میشود

و  EAEوجود ندارد .با توجه به اهمیت  DEPدر بین

( )18همچنین یون ( )Yunدر تحقیقاتی در سال 1119

آالیندهها ،در این مطالعه تالش شد تا اثر  DEPبر

پی برد  DEPباعث القای آپوپتوز در ماکروفاژهای رده

فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موشهای سالم و مبتال به

سلولی  J774A.1از طریق فعال کردن  P53میشود

انسفالومیلیت خودایمن تجربی بررسی گردد.

( .)19از طرفی ،سریانی ( )Serianiو همکارانش در سال

پس از اینکه موشهای سالم و مبتال به  EAEبه-

 1105پی بردند  DEPباعث کاهش  MTTدر رده

مدت سه هفته ( DEPبه میزان  5میکروگرم به ازای هر

سلولی اپیتلیالی ریه ( )BEAS-2Bمیشود (.)31
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همانطور که مطالعات سانگ ( )Songو همکارانش در

کاهش تولید نیتریک اکسید میگردد .افزایش نیتریک

سال  1101نشان دادند  DEPفعالیت حیاتی رده سلولی

اکسید در ماکروفاژهای موش سالم میتواند ناشی از

اپیتلیالی  HMEECرا کاهش میدهد (.)30

افزایش فعالیت التهابی این ماکروفاژها باشد .محققین

دو نکته در مقایسۀ این مطالعات با مطالعۀ ما جلب

دیگری نیز افزایش تولید نیتریک اکساید توسط ماکروفاژ

نظر میکند .اول اینکه این مطالعات عمدتاً  DEPرا در

تحت اثر  DEPرا گزارش نمودهاند ،بهعنوان مثال لیم

محیط کشت بر ماکروفاژ یا سلول هدف اثر دادهاند در

( )Limو همکاران در سال  0998گزارش کردهاند که

حالیکه در مطالعۀ ما ،بعد از اینکه حیوان بهمدت سه

 DEPموجب افزایش تولید نیتریک اکسید از ماکروفاژها

هفته  DEPدریافت کرد ،ماکروفاژها از صفاق جدا شده

میشود ( ،)34در صورتیکه کاهش تولید نیتریک اکسید

و بررسی شدند و لذا نشاندهندۀ تأثیر  DEPبر

در ماکروفاژهای صفاقی موشهای  EAEمیتواند ناشی

ماکروفاژها در داخل بدن میباشد.

از مرگ و میر ماکروفاژها باشد (که قبالً به آن اشاره شد)

دوم اینکه غلظتهای بهکار گرفتهشده در مطالعات

و یا ناشی از کاهش فعالیت التهابی ماکروفاژها باشد.

فوق معموالً باال بودند ،در حالیکه ما در مطالعۀ خود از

تحقیقات ساکسنا ( )Saxenaو همکارانش در سال

غلظت نسبتاً پایین استفاده کردیم .یافتههای دیگری نیز

 1113نشان داد که قرارگیری رده سلولی ماکروفاژی

نشان میدهند که قرار گرفتن در معرض غلظت باالی

( )RAW264.7تحریک شده در معرض  DEPموجب

 DEPموجب سرکوب تولید  IL-4میشود؛ در حالیکه

مهار تولید نیتریک اکسید از آن میگردد ( .)35همانطور

قرار گرفتن در معرض غلظت پایین آن باعث افزایش

که قبالً اشاره شد مقدار و نحوۀ مواجهه با  DEPاز یک-

تولید سایتوکاینهای  TH2مانند  IL-4و  IL-10در

طرف و همچنین شرایط و نوع سلول از طرف دیگر،

ریه موش میشود (.)33 ،31

عوامل مهمی در این نوع مطالعات هستند .با اینحال

بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح نمود که

نتایج ما نشان میدهد که حتی دوز نسبتاً کم در ماکروفاژ

 DEPدر شرایطی که تأثیر جدی بر فعالیت حیاتی

موش سالم ،اثر افزایش فعالیت التهابی دارد .در مطالعۀ

ماکروفاژهای موش سالم ندارد ،ولی در ماکروفاژهای

فوق نیز از غلظت باالیی از  DEPاستفاده شده است.

موش مبتال به  EAEمیتواند باعث کاهش فعالیت حیاتی
آنها (احتماالً با القای آپوپتوز) شود و همچنین این
احتمال میتواند مطرح باشد که ماکروفاژها در موشهای

نتیجهگیری
در مجموع ،آنچه بیش از همه در این مطالعه می-

مبتال به  ،EAEحساستر به اثرات توکسیک  DEPمی-

تواند مورد توجه قرار گیرد اثر متفاوت  DEPبر موش

باشند .این سؤال هم ایجاد میشود که آیا ممکن است

سالم و بیمار است .در موشهای سالم DEP ،حتی در

 DEPبا القای آپوپتوز در سلولهای التهابی ارتشاحیافته

غلظت پایین میتواند فعالیت التهابی را افزایش دهد ،این

به بافت مغزی یا ماکروفاژهای مستقر در مغز (میکروگلیا)

نکته قابل توجه است ،چرا که این پدیده میتواند پیش-

باعث تأثیر بر شدت بیماری شود؟ که نیاز به مطالعات

زمینه بیماریهای دیگر باشد .از طرفی ،در موشهای

بیشتری دارد.

 EAEبهنظر میرسد  DEPقادر است مشکالت دیگری

بخش دیگر مطالعۀ حاضر نشان داد که تزریق

مانند آپوپتوز و مرگ و میر ماکروفاژها را القا کند و با این

( DEPبا دوز مورد استفاده) ،موجب افزایش تولید

مکانیسم نقش مداخلهگری ایفا نماید .با توجه به اینکه

نیتریک اکسید در ماکروفاژهای موشهای سالم میشود؛

یافتههای مطالعه کنونی نشان از تفاوت در پاسخهای

در حالیکه در ماکروفاژهای موشهای  ،EAEموجب
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 ترکیبات متفاوت اعم،جامعتری روی غلظتهای متفاوت

 دارد وDEP ایمنی موش بیمار و سالم در مواجهه با

 قرارDEP  شرایط مختلف در معرض،از ذرات و گازها

 در شرایط مختلف و یاDEP حاکی از اثرات متفاوت

گرفتن و مدت زمان مواجهه و از طرف دیگر در مورد

تفاوت سلولهای ایمنی بهویژه ماکروفاژها در شرایط ابتال

تغییرات در بافتهایی مانند مغز و نیز پاسخهای سایر

 جهت آشکار شدن، در پاسخ به آالیندهها استEAE به

. انجام گیردEAE سلولهای ایمنی مهم در

 الزم است مطالعات و تحقیقاتDEP مکانیسم دقیق
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Abstract
Backgrounds and Objective: Air pollution affects the immune
system in ways yet partially understood. One of the important
pollutants is diesel engine particles (DEP). In this study, the
effects of these particles on the peritoneal macrophages activity
in normal and experimental autoimmune encephalomyelitis
(EAE) mice was investigated.
Subjects and Methods: Female C57BL/6 mice, aged 8–10
weeks, divided into 4 groups. EAE was induced via injection of
MOG35-55 suspended in complete Freund's adjuvant (CFA)
and pertussis toxin. The treatment groups received intra
peritoneal 5µg/mice of DEP suspended in PBS for 21 days. PBS
was injected to control groups. Body weight, nitric oxide and
the activity peritoneal macrophages were evaluated.
Results: There was significant increase in level of nitric oxide
in DEP-injected normal mice (P<0.000) compared to control.
However, there was significant decrease in the levels of nitric
oxide and activity of peritoneal macrophages in DEP-injected
EAE mice (respectively P<0.01 and P<0.02).
Conclusion: These data indicate that although DEP may causes
an increase in nitric oxide production of peritoneal macrophages
in normal mice but increases macrophage death in EAE mice.
So, the effect of pollutants in normal and EAE mice differs
considerably and it should be considered for further
investigation to clarify the exact mechanisms.
Keywords: Experimental Autoimmune Encephalomyelitis,
Diesel Exhaust, Nitric Oxide, Vital Activity.
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