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اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر موشهای دیابتی
دوره بالینی پزشکی

مقاله پژوهشی

اثر آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس موشهای  C57BL/6دیابتی شده با
فرین ملکی فرد  ،1نوروز دلیرژ  ،*1رحیم حب نقی  ،2حسن ملکی نژاد
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چکیده
زمینه و هدف :دیابت نوع  1یک بیماری خودایمن است و در اثر تولید ناکافی انسولین در بدن ایجاد میشود .آل ترانس رتینوئیک اسید ) (ATRAآنتیاکسیدان،
ضد سرطان و ضدالتهاب است .هدف از این مطالعه بررسی اثرات آل ترانس رتینوئیک اسید بر هیستو پاتولوژی پانکراس در موشهای دیابتی شده بود.
مواد و روشها :دیابت بهوسیله چندین دوز متوالی و کم استرپتوزوتوسین ( )STZدر موشهای نر  C57BL/6القا شد (روزانه  5 ،01 mg/kg/dayروز متوالی).
بعد از القاء دیابت ،موشها تحت درمان با آل ترانس رتینوئیک اسید به مدت  21روز (روزانه  21میلیگرم /کیلوگرم ،داخل پریتوئن) قرار گرفتند .در روز آخر،
پانکراس جداسازی شده و به روش هماتوکسیلین ائوزین ( )H&Eو گوموری آلدهید فوشین ) (GAFبرای بررسیهای پاتولوژی پانکراس (تعداد جزایر ،تعداد
سلولهای بتا و قطر جزایر) رنگآمیزی گردید.
نتایج :درمان با  ATRAدر موشهای دیابتی شده سبب افزایش میانگین تعداد جزایر ،قطر جزایر و تعداد سلولهای بتا در مقایسه با گروه کنترل دیابتی گردید
()P ˂1/15
نتیجهگیری :این یافتهها نشان میدهد که  ATRAسبب بهبود بافت پانکراس در طی تخریب سلولهای بتا پانکراس در دیابت نوع  1ناشی از القاء توسط

STZ

در موش میگردد.
کلمات کلیدی :دیابت نوع  ،1آل ترانس رتینوئیک ،پانکراس ،استرپتوزوتوسین

مقدمه
دیابت تیپ  1بیماری خودایمن ویژه اندام است که بهصورت
خودبهخودی اتفاق میافتد و با تخریب انتخابی سلولهای بتا
تولیدکننده انسولین در جزایر النگرهانس پانکراس توسط حمله
سلولهای ایمنی بهویژه لنفوسیتهای  Tاتوراکتیو و
سایتوکاینهای تولیدشده توسط این سلولها به وجود میآید
مشخص میشود ( .)1عوارض بیماری دیابت شامل حمله قلبی،
نارسایی کلیوی ،کوری ،سکته مغزی است ( Insulitis .)2از
*نویسنده مسئول :نوروز دلیرژ ،گروه میکروبشناسی ،دانشکدهی دامپزشکی ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران
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ویژگیهای هیستوپاتولوژیک دیابت تیپ  1یا دیابت وابسته به
انسولین است .مشخصه  Insulitisارتشاح سلولهای تکهستهای
در جزایر النگرهانس است .اکثر سلولهای ارتشاح یافته معلوم
شده است که سلولهای  CD8+ Tهستند ،پسازآن ماکروفاژها،
سلولهای  CD4+ Tو لنفوسیتهای  Bمیباشند .تظاهر بالینی
دیابت نوع  1زمانی است که مرحله نهایی  Insulitisوقوع یافته
است و تخمین زده میشود که در زمان تشخیص ،تنها  11تا 21
درصد از سلولهای  βهنوز عملکرد خود را حفظ کرده باشند (،3
 .)0استرپتوزوتوسین در ابتدا بهعنوان یک آنتیبیوتیک و عامل
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استرپتوزوتوسین

فرین ملکی فرد و همکاران

مواد و روش ها
در این مطالعه که بهصورت تجربی انجام شد ،جامعه
موردمطالعه شامل موشهای نر نژاد خالص  C57BL/6با محدوده
سنی  7تا  1هفته (وزن :گرم  )15-21که از انیستیتو پاستور
ایران خریداری شده بودند .این موشها در حیوان خانه دانشکده
دامپزشکی دانشگاه ارومیه در شرایط استاندارد آب ،غذا ،دما و
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نور کافی نگهداری شدند .کلیه مراحل این تحقیق در کمیته
اخالق پژوهشی دانشگاه ارومیه بررسی و بر اساس مصوبه اصول
اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی مورد تائید قرار گرفت.
موشها بعد از اطمینان از القاء دیابت در آنها بهصورت تصادفی
به سه گروه  5تایی تقسیم شدند .گروه  Aشامل موشهای
سالمی بودند که تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند و فقط بافر
سیترات با  pH= 4.5به آنها تجویز شد .گروه  Bشامل موشهای
دیابتی بودند که تنها دیابت در آنها القاء شده بود (گروه کنترل
دیابتی) .گروه  Cشامل موشهایی بودند که بعد از القاء دیابت
تحت درمان با ( ATRAروزانه  21میلیگرم /کیلوگرم) برای 21
روزمتوالی بهصورت داخل صفاقی قرار گرفتند (گروه تحت
درمان).
القاء دیابتقبل از تجویز هر دوز ( STZ )streptozotocinموشها به مدت
چهار ساعت ناشتا بوده و حتی پوشال بستر آنها نیز جمعآوری
شد سپس ) STZ(Sigma, Germanyرا بهصورت داخل صفاقی
تا پنج روز متوالی دریافت کردند ( 01mg/kg/dayدر 211
میکرولیتر سیترات بافر با  pH= 4.5که  11دقیقه قبل از تجویز
حل شد) .موشها دیابتی شده زمانی ارزیابی شدند که میزان قند
خون ناشتا آنها بیشتر از  251میلیگرم/دسیلیتر بود.
ارزیابی قند خون ناشتا:بدین منظور توسط سرنگهای انسولینی بعد از مقید کردن
موشها از ورید دمی آنها اقدام به خونگیری کرده و سپس
توسط دستگاه خودکار گلوکومتر ( Accu-Chech Compact
 )plus, Irlandمیزان گلوکز خون آنها اندازهگیری شد.
 بررسی تغییرات پاتولوژیکی پانکراسبدین منظور  21روز پس از آخرین دوز تجویزی  STZموشها
نخاعی شدند؛ و اقدام به جمعآوری پانکراس آنها (تمامی
گروهها) شد و بالفاصله پانکراسها در فرمالین بافری  11درصد
خنک قرار گرفتند .بعد از تهیه بلوكهای پارافینی ،مقاطع تهیه
و سپس المها به دو روش رنگآمیزی شدند :هماتوکسیلین و
ائوزین ( )10و رنگآمیزی آلدهید فوشین برای بررسی سلولهای
بتا جزایر به روش Gomoriبا استفاده از کیت رنگآمیزی
گوموری آلدهید فوشین ())Gomori Aldehyde-fuchsin(GAF
(شرکت شیمی پژوهش آسیا -ایران) ( .)15سپس المها با
میکروسکوپ نوری توسط یک نفر پاتولوژیست و بهصورت کور
ازنظر تعداد جزایر ،تعداد سلولهای بتا و اندازه جزایر (قطر
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ضد تومور استفاده میشد ولی در حال حاضر معموالً برای القاء
دیابت وابسته به انسولین در جوندگان به دلیل آثار سمی آن بر
سلولهای  βجزایر النگرهانس استفاده میگردد (.)5
آل ترانس رتینوئیک اسید ( )ATRAازجمله متابولیتهای
فعال ویتامین  Aاست که نسبت به سایر متابولیتهای آن
پایدارتر بوده و قدرت نفوذ بیشتری به داخل سلول داردATRA .
دارای تأثیرات ضد سرطانی ( ،)antineoplasticتعدیلگر ایمنی و
آنتیاکسیدانی است ( )7و اثرات مختلفی بر روی سلولهای
سیستم ایمنی دارد .برای مثال موجب مهار تولید سایتوکاینهای
پیش التهابی ازجمله اینترفرون گاما شده و افزایش تولید
مدیاتورهای ضدالتهابی در سلولهای ایمنی ،سلولهای  +CD4را
سبب میگردد ( .)6عالوه بر این ،با توجه به اثرات متنوع آن بر
سیستم ایمنی ATRA ،در جلوگیری از پیشرفت مدل جانوری
برخی از بیماریهای خودایمن ازجمله آنسفالومیلیت خودایمن
تجربی ( ،)1نفریت خودایمن ( )1و آرتریت خودایمن ()11
مؤثراند.
در دیابت نوع  ،1هیپر گلیسمی باعث القاء استرس اکسیداتیو
و افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و تولید رادیکالهای آزاد
اکسیژن و نیتروژن میگردد و درنتیجه سبب تخریب سلولهای
بتا پانکراس میشود ( .)11تحقیقات مختلف نشان دادند که
برخی از عوامل فارماکولوژیکی قادرند سلولهای بتا را محافظت
کرده و موجب بهبود موقت یا دائمی دیابت گردند ( .)12با توجه
به خاصیت آنتیاکسیدانی و تعدیلکنندگی ایمنی  ATRAو نظر
به اینکه بیماری دیابت نوع  1ماهیت خود التهابی دارد و
رادیکالهای آزاد ازجمله نیتریک اکساید و سایتوکاینهای پیش
التهابی ازجمله  IL-17 ،IFN-ɣو  IL-12در ایجاد آسیبهای
بسیار در دیابت خودایمن نقش به سزایی دارد ( ،)13لذا در این
مطالعه پس از القاء بیماری و اطمینان از شروع بیماری اقدام به
درمان با آل ترانس رتینوئیک و بررسی اثرات درمانی آن بر روی
تغییرات هیستو پاتولوژیک بافت پانکراس در موشهای دیابتی
شده با استرپتوزوتوسین گردید.
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#

درمان
ATRA

کنترل گروه سالم
دیابتی

نمودار -1میانگین تعداد جزایر (* نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
 P˂1/15بین گروه دریافتکننده دارو و گروه کنترل دیابتی) ( #نشاندهنده
اختالف معنیدار در سطح  P˂1/15بین گروه کنترل دیابتی و گروه سالم)(•
عدم وجود اختالف معنیدار با گروه سالم )P˃1/15

 :Lقطر بزرگ جزیره
 :Sقطر کوچک جزیره
 :Magnificantبزرگنمایی عدسی
از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو Tukey s test

برای مقایسه بین گروهها استفاده گردید .در تمام بررسیها
 P˂1/15بهعنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد .برای ترسیم
نمودارها از نرمافزار ( Microsoft Excel )2116استفاده شد.
دادهها بهصورت  Means±SDگزارش گردید.

*
#

درمان
ATRA

کنترل گروه سالم

درصد فراوانی سلول های بتا
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MD:√ L ×S×magnification
 :MDقطر میانگین

آنالیز آماری:

میانگین تعداد جزایر

•*

دیابتی

نمودار -2درصد فراوانی سلولهای بتا به تفکیک هر گروه (* نشاندهنده
اختالف معنیدار در سطح  P˂1/15بین گروههای دریافتکننده دارو و گروه
کنترل دیابتی) ( #نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  P˂1/15بین گروه
کنترل دیابتی و گروه سالم)
160

نتایج بررسی تغییرات پاتولوژیکی پانکراس
استرپتوزوتوسین در گروه کنترل دیابتی سبب تغییرات شدید
در سطح وسیعی از جزایر پانکراس ،کاهش تعداد جزایر ،کاهش
تعداد سلولهای بتا (درصد سلولهای فوشین مثبت جزایر) و
کاهش اندازه جزایر (میانگین قطر جزایر) در مقایسه با گروه سالم
در مقاطع رنگآمیزی شده به روش  H&Eو آلدهید فوشین
گردید .درحالیکه درمان با  ATRAسبب بهبود این تغییرات
گردید ،به این صورت که از کاهش تعداد جزایر ،تعداد سلولهای
بتا و میانگین قطر جزایر در مقایسه با گروه کنترل دیابتی
جلوگیری نمود .بهطوریکه تفاوت معنیداری بین گروهدرمانی و
گروه سالم مشاهده نشد (( )P ˃1/15نمودارها و اشکال زیر).
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نمودار -3میانگین قطر جزایر (* نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح
 P˂1/15بین گروههای دریافتکننده دارو و گروه کنترل دیابتی)(#
نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  P˂1/15بین گروه کنترل دیابتی و
گروه سالم)
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میانگین جزیره) موردبررسی قرار گرفتند .برای اندازهگیری
متوسط تعداد جزایر  5فیلد در بزرگنمایی  100Xمیکروسکوپ
بهطور تصادفی انتخاب گردید و پس از شمارش تعداد جزایر در
هر فیلد متوسط آن به دست آمد ( .)17درصد سلولهای بتا
جزایر از طریق شمارش تعداد سلولهای به رنگ بنفش ارغوانی
در رنگآمیزی آلدهید فوشین در جزایر تعیین گردید .جهت
اندازهگیری قطر جزایر ،از هر الم  5جزیره بهطور تصادفی انتخاب
گردید و سپس با استفاده از عدسی چشمی خاصی که میکرومتر
چشمی یا گراتیکول نام دارد ،با بزرگنمایی  400Xقطر کوچک
و بزرگ هر جزیره برحسب میکرومتر تعیین گردید و با قرار دادن
اندازهها در فرمول زیر قطر میانگین هر جزیره محاسبه و سپس
قطر متوسط جزایر محاسبه گردید (.)17
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0
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ضایعهای دیده نمیشود.

A
B
شکل  -2پانکراس موش -A -گروه کنترل دیابتی -رنگآمیزی آلدهید فوشین ( - B .)X400گروه کنترل دیابتی رنگآمیزی .)X400( H&E
نکروز گسترده در جزیره (()Massive Necrosisاشارهشده با فلش) و ازهمپاشیدگی بافتی ،نفوذ سلولهای تکهستهای التهابی و کاهش تعداد
جزایر ،اندازه آنها و تعداد سلولهای بتا دیده میشود.

A
B
شکل -3پانکراس موش -A -گروه درمان شده با  -ATRAرنگآمیزی آلدهید فوشین ( - B .)X400گروه درمان شده با هر - ATRA
رنگآمیزی  .)X400( H&Eپانکراس موشهای درمان شده با  ATRAضایعات بسیار کمتری در مقایسه با گروه کنترل دیابتی داشته است.
همچنین تعداد سلولهای تکهستهای التهابی اندکی در جزیره مشاهده میشود

journal.fums.ac.ir

771

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 17:31 +0330 on Friday December 14th 2018

A
B
شکل  -1پانکراس موش -A -گروه سالم -رنگآمیزی آلدهید فوشین ( - B .)X400گروه سالم رنگآمیزی  .)X400( H&Eهیچ نوع
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بحث و نتیجه گیری
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در مطالعه حاضر بررسیهای پاتولوژیک نشان دادند سلولهای
جزایر النگرهانس در گروه کنترل سالم ،تغییراتی نداشته و کامالً
سالم بودند .درصورتیکه در گروه موشهای کنترل دیابتی نکروز
گسترده در جزایر ،کاهش تعداد و اندازه جزایر و کاهش سلولهای
بتا بود و تغییرات عمومی هم شامل پرخونی ،ادم ،ضخیم شدن
دیوارهی عروق ،نفوذ سلولهای تکهستهای التهابی نیز در بافت
پانکراس موشهای کنترل دیابتی مالحظه شد .درمان باATRA
سبب افزایش تعداد جزایر ،میانگین قطر جزایر و تعداد سلولهای
بتا در مقایسه با گروه دیابتی گردید.
مطالعات گذشته نشان میدهد استفاده از آنتیاکسیدانهای
گیاهی ( )11 ،16و یا برخی داروها ( )21 ،11 ،10سبب
رژنراسیون سلولهای بتا و افزایش سلولهای بتا و بهبود قطر
جزایر النگرهانس گردیده و عوارض دیابت نوع  1در بافت
پانکراس بهبود میبخشد.
در جوندگان دیابت تجربی وابسته به انسولین را میتوان با دوز
متعدد کم استرپتوزوتوسین (MLDS:Multiple low doses of
 )streptozotocinالقا کرد .این مدل حیوانی معموالً به دلیل
مشابهتهای بسیار به دیابت نوع  1در انسان ازنظر ویژگیهای
بافتشناسی و بالینی و مشارکت ماکروفاژها و سلولهای  Tدر
ایجاد دیابت استفاده میشود .استرپتوزوتوسین ( )STZیک سم
سلولهای  βپانکراس است و زمانی که در دوزهای پایین متعدد
تجویز گردد باعث التهاب جزایر توسط سلولهای ایمنی میشود
( .)21موشهای  C57BL / 6که « C57سیاه  »7و یا «سیاه »7
نیز نامیده میشود ،دارای برخی مزایا مانند ظهور همزمان دیابت
در تمام حیوانات و نداشتن اختالالت سیستم ایمنی که ممکن
است در مطالعات مشابه در دیابت خود به خودی در موشهای
( )NOD: Non-obese diabeticو یا پرورش رتهای بیو بریدینگ
( )BB: Bio Breedingمشاهده گردد و همچنین مقاومت نژادی
و پرورش آسان آن در تحقیقات استفاده میگردد؛ بنابراین ،این
مدل بهعنوان یک مدل ایدهآل بهطور گسترده بهمنظور بررسی
دیابت نوع  ،1بهخصوص مطالعه مسیرهای ایمنی و ایجاد
 insulitisخودایمنی و مرگ سلولهای  βاستفاده شده است
( .)22به همین دلیل القاء دیابت در دوزهای متوالی و پایین
) ،(MLDSدر موشهای  C57BL 6Jجهت بررسی تأثیرات دارو
ATRAبر سیمای هیستوپاتولوژیک پانکراس در  T1Dانتخاب
شدند.

تحقیقات گذشته نشان میدهد استرپتوزوتوسین از طریق
تولید گونههای فعال اکسیژن و نیتروژن باعث شکست  DNAو
تخریب سلولهای بتا میگردد ( .)21در این مطالعه نیز تیمار
موشهای دیابتی شده با  ATRAاز طریق کاهش استرس
اکسیداتیو سبب بهبود آسیب سلولهای بتا پانکراس ناشی از
 STZمیگردد.
تحقیقات گذشته نشان میدهد سلولهای  Th1با تولید
سایتوکاینهای پیش التهابی ازجمله  IFN-ɣ ،TNF-βو  IL-12و
سلولهای  Th1با تولید سایتوکاینهایی ازجمله  IL-17باعث
فعالسازی ماکروفاژ و  Tسلهای سایتوتوکسیک شده که مسبب
تخریب سلولهای  βپانکراس میباشند .درحالیکه سلولهای
 Th2فعالشده با ترشح سایتو کاین  IL-4و  IL-10مانع تخریب
سلولهای  βاز طریق القاء پوالریزاسیون  Th0به سمت Th2
میشوند ( .)23در پاسخ به تحریک سایتوکاین ،سلولهای β
گونههای راکتیو اکسیژن ( )ROSو گونههای راکتیو نیتروژن
مانند اکسید نیتریک ( )NOرا تولید میکند که از این طریق
نابودی خود را سبب میشوند .همچنین  NOدر ماکروفاژهای
فعالشده توسط سایتوکاین بهوسیله نیتریک اکساید سنتاز قابل
القاء ) (iNOSتولید میشود (.)20
آل ترانس رتینوئیک اسید ))(All trans retinoic acid(ATRA
یا ترتینوئین به همراه -1سیس رتینوئیک اسید و -13سیس
رتینوئیک اسید متابولیتهای فعال ویتامین آ میباشند .این
متابولیتهای فعال ویتامین آ در تنظیم فعالیتهای مختلف
سلولی ازجمله پرولیفراسیون ،تمایز و مرگ سلولی در سلولهای
مختلف نقش دارند .رسپتور متابولیتهای ویتامین آ شامل
رتینوئیک اسید رسپتور ( )RARα,-β,-γو رتینوئیک  Xرسپتور
( )RXRα,-β,-γاست که آل ترانس رتینوئیک اسید بهعنوان
لیگاند بیولوژیک برای فعالسازی رسپتور  RXRاست و سایر
متابولیتها بهعنوان لیگاند برای هر دو نوع رسپتور  RARو
 RXRاست (.)25
 ATRAدر درمان بیماریهای پوستی ازجمله آکنه و
کراتوزیس پیالریس و همچنین در درمان لوسمی پرومیلوسیتی
حادکاربرد دارد .در سیستم ایمنی رتینوئیک اسید نقش مهمی
در تنظیم عملکرد سلولهای مختلف ایمنی دارد .ازجمله مانع
پاسخهای  Th-1میگردد و پاسخهای  Th-2را تقویت میکند
(.)27
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است .درنتیجه یک استراتژی درمانی استفاده از پاكکنندههای
رادیکالهای آزاد ( )Free radical scavengersو آنتیاکسیدانها
برای جلوگیری از وقوع مرگ برنامهریزیشده سلولی مطرح
میشود (.)30
تحقیقات محققان نشان دادند در موشهای دیابتی تعداد و
قطر جزایر کاهشیافته و سلولهای جزایر دچار آتروفی میگردند.
بهطورکلی عوامل اصلی تخریب جزایر پانکراس ورود سلولهای
تکهستهای التهابی ازجمله لنفوسیتها ،سایتوکاینهای پیش
التهابی و رادیکالهای آزاد ازجمله نیتریک اکساید است (.)10
نویسندگان این مقاله در راستای این تحقیق دریافتند که
ATRAسبب کاهش میزان سایتوکاینهای پیش التهابی IL-17
و ،IFN-ɣکاهش سطح نیتریک اکساید و افزایش سایتوکاین
ضدالتهابی  IL-10و  TGF-βو کاهش تکثیر لنفوسیتی میگردد
(.)35
مشابه تحقیقات هیستو پاتولوژیک متعدد بر روی پانکراس که
نشان میدهد امکان ترمیم و بازسازی جزایر آسیبدیده نزدیک
به حالت اولیه و افزایش تعداد سلولهای بتا با استفاده از
تیمارهای مختلف وجود دارد ( ،)17-21استنباط نویسندگان این
مقاله این است که  ATRAقادر است سبب کاهش استرس
اکسیداتیو از طریق کاهش سطح نیتریک اکساید و کاهش میزان
سایتوکاینهای پیش التهابی و اثرات مخرب این سایتوکاینها
گردد و درنتیجه جزایر پانکراس را بازسازی کرده و تعداد
سلولهای بتا در مقایسه با کنترل دیابتی افزایش مییابد.
بهطورکلی نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته ما نشان داد
که با کاهش عوامل اصلی مخرب سلولهای بتا سبب بهبود و
بازسازی جزایر گردید.

تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایاننامه دکتری تخصصی ایمنیشناسی
خانم دکتر فرین ملکی فرد به شماره پایاننامه  2-51د بوده
است .نگارندگان از زحمات کارکنان دانشکده دامپزشکی دانشگاه
ارومیه کمال تشکر و تقدیر را دارند.

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند.
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رادیکالهای آزاد سبب آسیبهای بسیاری در دیابت خودایمن
میگردد ( .)21 ،26همانطور که ثابت شده است در دیابت خود
ایمن نوع  1مرگ سلولهای  βجزایر النگرهانس پانکراس رخ
میدهد که ممکن است تحت القاء سایتوکاینهایی مثل IFN-γ
باشد پس در این بیماری آپوپتوز سلولهای  βروی میدهد که
ممکن است به علت برخورد مستقیم سلولهای التهابی و ایمنی
فیلتر شده به جزایر و یا برخورد مدیاتورهای توکسیکی باشد که
از این سلولها ترشح میشود مثل سایتوکاینهای پیش التهابی
( ،)IFN-γ ،TNF-αرادیکالهای آزاد ازجمله نیتریک اکسایدfas ،
لیگاند و پرفورین (.)21
نیتریک اکساید بهعنوان یک مولکول سیگنال دهنده دارای
اثرات بیولوژیکی متفاوتی بوده و در مقادیر زیاد میتواند دارای
اثرات استرس اکسیداتیو باشد ( .)31سایتوکاینها از طریق
تحریک آنزیم  iNOSو تولید سطح باالیی از نیتریک اکساید باعث
اختالل در عملکرد و کاهش زندهبودن سلولهای بتا که
تولیدکننده انسولین هستند میشود .محركهایی که سبب
افزایش بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز  2میگردند عبارتاند
از  IL-1β ،TNF-αو .IFN-ɣاین سایتوکاینها در سلولهای جزایر
انسان و جوندگان باعث تحریک رونویسی  iNOSمیشود .این
آنزیم باعث تولید  NOاز ال-آرژنین میشود و تولید  NOباعث
مهار ترشح انسولین میگردد ( .)31ماکروفاژها نقش اساسی در
تنظیم بیان آنزیم نیتریک اکساید سنتاز  )iNOS( 2در جزایر از
طریق آزادسازی سایتوکاینهایی مانند  TNF-αو IL-1βایفا
میکند .سلولهای آندوتلیال جزایر النگرهانس بهعنوان منبع
اصلی نیتریک اکساید هستند و در طی گسترش دیابت خودایمن
باعث تخریب سلولهای بتا میگردند ( .)32از مکانیسمهای دیگر
در تخریب سلولهای بتا القاء مرگ برنامهریزیشده بهوسیله
گیرنده سطحی ) Fas (CD95/APO-1و لیگاند اختصاصی آن
یعنی  .FasLگیرنده  Fasبر روی سلولهای بسیاری بیان میشود
ولی  FasLبر روی تعداد محدودی سلول ازجمله سلولهای T
فعالشده و سلولهای  NKبیان میگردد .در سلولهای بتا در
حالت نرمال گیرنده  Fasرا بیان نمیکنند ولی مواجهه با
سایتوکاین  IL-1βباعث بیان آن بر روی سطح سلولهای بتا
میگردد ( .)33عالوه بر این تولید  NOنیز در این امر دخیل
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Abstract
Backgrounds & Objectives: Type 1 diabetes is an auto-immune disease and caused by insufficient
insulin production by the body. All-trans Retinoic Acid (ATRA) is an antioxidant, anti-cancer and
anti-inflammatory agent. The objective of the present study was to investigate the effects of ATRA
on histopathology of pancreas in diabetic mice.
Material & Methods: Diabetes was induced by multiple low-dose of streptozotocin injection (40
mg/kg/day for 5 consecutive days) in male C57BL/6 mice. After induction of diabetes, mice were
treated with ATRA (20 mg/kg/day i.p.) for 21 days. On the last day, pancreases were isolated and
stained with hematoxylin &eosin (H&E) and Gomeri aldehyde fuchsin (GAF) for histological
analyses (the number of islets and β cells, diameter of islets) of pancreas.
Results: ATRA treatment in streptozotocin-induced diabetic mice was increased the mean diameter
of islets and the number of islets and beta cells compared to the diabetic group. (p<0/05).
Conclusion: The administration of ATRA improved pancreas tissue during destruction of the
pancreatic beta-cells in STZ-induced type 1 diabetes in mice.
Keywords: Type 1 diabetes, All-trans Retinoic Acid, Pancrease, Streptozotocin
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