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هحوذ سّباًي ًَبش :گروه زيست شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر ،اهر ،ايران ،نويسنده رابط:

E-mail: rahbanim@hotmail.com

علي سضايي :گروه پاتوبيولوشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريس ، ،تبريس ،ايران
ستاس بضاص دّخَاسقاًي :گروه زيست شناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر ،اهر ،ايران
ًاصش آقاهحوذصادُ :گروه اندوكرينولوشي ،دانشكده پسشكي دانشگاه علوم پسشكي تبريس ،تبريس ،ايران
دسيافت 32/3/2 :پزيشش32/6/23 :
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صهیٌِ ٍ اّذاف :ايىتشلًويه )IL-18( 18-ومؾ وليذي دس ثيمبسيَبي اتً ايميًن ،التُبثي ي عفوًوي داسد ي ػووً ثوب ي ن دس اشا ود ثوذين تاوبَشا
ثبليىي ديبثت اليتًع وًع  1ويض گضاسؽ ؿذٌ اػت .دس ايه اوبلعٍ وخش يىي اص پلي اًسفيؼمُبي ته وًولئًتيوذي دس پشياًتوًس طن  IL-18دس ربيگوبٌ -137
وٍ ثب تغييش دس اتلبل فبوتًس وؼخٍ ثشداسي ،دس فعبليت طن  IL-18اًحش يالع اي ؿًد دس افشاد اجتال ثٍ ثيمبسي ديبثت التيًع وًع  1اًسد اسصيبثي لشاس ايگيشد.
هَاد ٍ سٍشّا :دس ايه اوبلعٍ (تًكيفي – امبيؼٍاي)  104ثيمبس اجتال ثٍ ديبثت وًع  33( 1اؤوج ي  71ازوش) ثب ايبوگيه ػه  19 ±10/8ػبل ثوٍ عىوًان
گشيٌ ثيمبس ي  92وفش افشاد ثٍ ظبَش ػبلم وٍ اص لحبظ رىغ ي ػه ثب ثيمبسان َمتب ػبصي ؿذٌ ي ثذين ػبثمٍ فبايلي ديبثت ي ثيمبسيُبي اتًايميًن ثًدووذ ثوٍ عىوًان
گشيٌ وىتشل اوتخبة ؿذوذ .پلي اًسفيؼم ته وًولئًتيوذي دس اًلعيوت  )G/C( -137دس وب يوٍ پشياًتوًس طن  IL-18ثًػويلٍ  Allele Specific PCRاوزوب
گشفت.
يافتِّا :تًصيع طوًتيت ثوًس لبثد تًرُي اب ثيه گشيٌ ثيمبس ي گشيٌ وىتشيل اتفبي ثًد ( .)P=0/038اختالف دس افوضايؾ دس طوًتيو َوبي  GGي يوه
وبَؾ دس طوًتي َبي  CGاىعىغ ثًد.
ًتیجِگیشي :وتبيذ امىه اػت َمشاَي اب ثيه ديبثوت ووًع  1ي پلوي اًسفيؼوم دس پشياًتوًس طن  IL-18دس افوشاد اجوتال ثوٍ ديبثوت ووًع  1سا دس افوشاد
رسثبيزبنؿشلي پيـىُبد وىىذ.
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کلیذ ٍاطُّا ،IL-18 :پلي اًسفيؼم  ،137طن  ،18 ،ILديبثت وًع I

هقذهِ

ديبثت وًع  ،1يه ثيمبسي خًد ايمىي اػت وٍ ثًػيلٍ اوُذا
ػلًلُبي ثتب پبوىشاع اـخق ايؿًد ي َش دي عًااد طوي ي
احيوي دس پبتًطن ن ومؾ داسوذ ( .)1-3اػتعذاد ثٍ ثيمبسي ديبثت
وًع  1اسحي اػت يلي ؿيًٌ تًاسث پيچيذٌ ثًدٌ ي وبؿىبختٍ اػت.
ثضسگتشيه ػُم طوي اص طوُبي اكلي ومپلىغ ػبصگبسي ثبفتي
( )MHCدس ثبصيي وًتبٌ وشياًصي  6ايثبؿذ .ارضاء  MHCثشاي
ذيد  35دسكذ اػتعذاد طوي وؼجت ثٍ ايه ثيمبسي پبػخگً اػت
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(َ .)4مشاَيَبي ايليٍ ابثيه ديبثت وًع 1ي  MHCثشاي وتي طن-
َبي  A1-B8ي  B15طجمٍ  HLAؿش دادٌ ؿذٌ اػت .ثب پيذايؾ
ػشيلًطي والع َ IIمشاَيَبي وضديىتشي ثب  HLA-DRثب وخش
افضايؾ يبفتٍ  DR3ي  DR4ي وخش وبَؾ يبفتٍ  DR2دس افشاد
اجتال ثٍ ديبثت وًع  1اـبَذٌ ؿذٌ اػت (َ .)5مشاَي ابثيه ديبثت
وًع  1ي لدَبي وتيطن لىًػيت اوؼبوي طنَبي  HLA-DQ AIي
 HLA-DQBدس ثيه رمعيت ثخًثي ؿىبختٍ ؿذٌ اػت ( .)6ايهَب
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ثُتشيه ابسوش طوي اوفشادي ثشاي ديبثت وًع َ 1ؼتىذ .ايه طوُب
ثًػيلٍ يه اػيذ ايىٍ غيش اص اػپبستب دس اًلعيت  57الىًل
( DQBوذ ؿذٌ ثًػيلٍ  )DQB1ي يه سطويه دس اًلعيت 52
الىًل ( DQXوذ ؿذٌ ثًػيلٍ طن  )IQAIاـخق ايؿًوذ (.)6
ثٍ اػتخىبي اًاسد ثؼيبس وبدس ،ديبثت وًع  1فمط دس افشاد اؼتعذ
اص واش طوي اـبَذٌ ايؿًد .ااب فمط  20-30دسكذ وُبيي وٍ
اػتعذاد طوي داسوذ دچبس ثيمبسي ايؿًوذ .ؿشيع ي پيـشفت اوُذا
ػلًل  Bا تمب ً ثًػيلٍ عًااد احيوي ،ييشيع ،ػمً ي غزا
اعيه ايؿًد وٍ ثٍ َمٍ وُب دس امب اختلف اؿبسٌ ؿذٌ اػت.
اخيشاً گضاسؽ ؿذٌ ( )7وٍ ػوً ػشاي  IL-18دس اش لٍ
ثذين تابَش ثبليىي ديبثت وًع  1دس خًيـبيوذان دسرٍ يه ثيمبسان
ديبثت وًع  1افضايؾ اييبثذ IL-18 .وٍ ثوًس فشايان ثًػيلٍ
اىًػيتَب يابوشيفبطَب تشؿح ايؿًد يه ػيتًوبئيه ثب ييظگي
اتعذد ( )pkiotropicاػت وٍ دس تىايم ايمىي راتي ي اوتؼبثي
ؿشوت ومًدٌ ي ومؾ وليذي سا دس ثيمبسيُبي اتًايمه ،التُبثي ي
عفًوي ثبصي ايوىذ ( IL-18 .)8ثعىًان يه عباد پيؾ التُبثي عمد
وشدٌ ي َمشاٌ ثب  IL-12پبػخ لىفًػيت  Th1سا ثًػيلٍ المبء تًليذ
گباب-اوتشفشين (  )IFN- تًػعٍ دادٌ ،فعبليت ػلًلُبي  NKسا
تعذيد ومًدٌ ،فبوتًس وىشيص لفب ي تًليذ  IL-1ثًػيلٍ ابوشيفبطَب سا
ػجت گشديذٌ ،ثيبن الىًلُبي چؼجىذٌ سا افضايؾ ي تًليذ ويتشيه
اػيذ دس اىومٍ التُبة سا المبء ايوىذ (.)9
ومؾ  IL-18دس ديبثت اتًايمه دس اذل يًاوي ايليه ثبس ثًػيلٍ
 Rotheي َمىبسان ( )10گضاسؽ ؿذٌاوذ .وُب اـبَذٌ وشدوذ وٍ
افضايؾ تًليذ  mRNAIL-18ثًػيلٍ ابوشيفبطَب ثب افضايؾ ػوً
 IFN- دوجبل ؿذٌ ي اًرت يه اش لٍ فعبل ديبثت اتًايمه دس
اًؽ  NODايگشدد ( ،)10اخيشاً وـبن دادٌ ؿذٌ دس ديسٌ
اوؼًليت ( IL-18 )Insulitisثًػيلٍ ػلًلُبي  Bپبوىشاع ويض تًليذ
ايؿًد وٍ ػجت المبء ثيـتش التُبة ايگشدد ( .)11اص طشف ديگش
وـبن دادٌ ؿذٌ تزًيض يسيذي  IL-18ثٍ اًؽَبي  NODتًػعٍ
ديبثت سا ا تمب ً ثًػيلٍ فشيوـبوي فعبليتَبي پيؾ التُبثي ػيؼتم
ايمىي راتي وبَؾ ايدَذ (.)12
ديبثت وًع  1دس اوؼبن ويض يه ثيمبسي ثًاػوٍ لىفًػيت Th1
ثًدٌ ي عًااد طوي ي احيوي ومـي دس ثيمبسيصايي ن داسوذ.
اوبلعب ثؼيبس ومي دس اًسد ومؾ پلياًسفيؼمپشياًتًس IL-18دس
ايزبد اػتعذاد وؼجت ثٍ ديبثت وًع 1دس اوؼبن ثٍ عمد اذٌ اػت.
لىًع طن  IL-18دس  q22.2-q23.311لشاس گشفتٍ ي چىذيه پلي-
اًسفيؼم دس وب يٍ پشياًتًس ن تعييه ؿذٌ اػت ( .)13ربيگضيىي
 G > Cدس اًلعيت  -137وـبن دادٌ ؿذٌ وٍ احد اتلبل
 H4TF-1سا اختد ايوىذ دس بلي وٍ تغييش  C >Aدس اًلعيت
 -607امىه اػت احد اتلبل يه عىلش ؼبع ثٍ  c.AMPسا
اختد وىذ .ايه تغييشا فعبليت وؼخٍثشداسي طن  IL-18سا تحت
تأحيش لشاس ايدَىذ .دس اوبلعب اختلف َمشاَي تغييشا طن IL-
 18ثب ثيمبسيُبي ايمىي ي التُبثي ؿباد ثيمبسي للجي ي عشيلي ()14
ديبثت وًع  )15( 1ي ثيمبسي لضايمش ( )16گضاسؽ ؿذٌ اػت.
واش ثٍ ايىىٍ  IL-18يه ػيتًوبيه پيؾ التُبثي لًي ثًدٌ ي ثب
ثشيص ديبثت دس يًاوب َمشاٌ ايثبؿذ دس ايه اوبلعٍ وخش پلي
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اًسفيؼم دس پشياًتًس طن  IL-18دس ديبثت وًع  1دس رسثبيزبن
ؿشلي (ايشان) اسصيبثي ي ثب وتبيذ ؿبَذ اًسدي ثذػت اذٌ اص گشيٌ
وىتشل امبيؼٍ گشديذ.

هَاد ٍ سٍشّا
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ايه اوبلعٍ سيي  104وفش ثيمبس اجتال ثٍ ديبثت وًع  1دس
رسثبيزبن ؿشلي -ايشان اوزب گشفتٍ اػت 33 .وفش اص ثيمبسان اًوج
ي ثميٍ ازوش ي ايبوگيه ػىي وُب  19/6±10/4ػبل ثًد .ثيمبسان
ثشاػبع دادٌَب اص وميتٍ ديبثت رسثبيزبنؿشلي ثب اؼبعذ
اتخلق اوذيوشيىًلًطي اوتخبة ؿذوذ .ثيمبسان ثشاي خًوگيشي ثٍ
دپبستمبن اوذيوشيىًلًطي ثيمبسػتبن ػيىب دس تجشيض (ايشان) دعً
ؿذوذ .تـخيق ديبثت وًع  1اوبثك االن اعيه ؿذٌ تًػط
ػبصابن ثُذاؿت رُبوي دس ػبل  ،1985يرًد وتًصيغBMI ،
پبييه ي ويبص ثٍ دسابن ثب اوؼًليه (ثب ايبوگيه ػىي تـخيق
 11/4  5/8ػبل) اوزب گشفت .گشيٌ وىتشل ؿباد اص  92فشد
غيشاشتجط اص رسثبيزبن ؿشلي ( 29اًوج ي ثميٍ ازوش) ثب ايبوگيه
ػىي  22/8  9/3ػبل ي ثذين ػبثمٍ فبايلي ديبثت يب ػبيش
ثيمبسيُبي اتًايمه ثًدوذَ .مٍ ثيمبسان ي افشاد وىتشل اص َذف
اوبلعٍ اطالع پيذا ومًدوذ ي اص وُب ي يب يالذيه وُب سضبيت گبوٍ
اخز گشديذ.
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ًوًَِگیشي

اص َمٍ افشاد اًسد اوبلعٍ ذيد  5ايليليتش خًن دس بلت
وبؿتب گشفتٍ ؿذ ي دس لًلٍ بيي  EDTAاضبفٍ گشديذ.
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استخشاج DNA
 300ايىشيليتش ومًوٍ خًن بيي ضذ اوعمبد  EDTAي 900

ايلي ليتش احلًل ػد يضس سا دس ايىشيتيًة دسة داس سيختٍ ي 6
ثبس ػشي تٍ ايومبييم .اذ  12دليمٍ دس دابي اطبق اوىًثٍ ي طي
اوىًثبػيًن ايىشيتيًة سا ػشيتٍ ايوىيم .ػپغ ايىشيتيًةَب سا
دس ديس  13000gثٍ اذ  40حبويٍ ػبوتشيفًط ايوىيم .ابيع سييي سا
ثب ا تيبط ثشايداسيم ومًدٌ تب سػًة ػفيذ دس تٍ ايىشيتيًة ثبلي
ثمبوذ .ص ثٍ روش اػت ثشاي خًن فشيض ؿذٌ چىذيه اشتجٍ
ؿؼتـً اوزب ايگيشد .رُت ثبص ؿذن وباد سػًة ػفيذ
ايىشيتيًة سا اذ  15حبويٍ دس يستىغ لشاس ايدَيم.
ثش سيي سػًة  300ايىشيليتش احلًل ليض َؼتٍ اضبفٍ وشدٌ ي
چىذيه اشتجٍ ثب پيپت وشدن ن سا اخلًط ايوىيم .ابيع ثبيذ ثٍ
بلت ييؼىًص دس يذ .امذاس  1/5ايىشيليتش احلًل  RNaseاضبفٍ
ي  5ثبس ػشيتٍ ايوىيم ي ػپغ دس دابي  37دسرٍ ػبوتيگشاد اذ
 15دليمٍ اوىًثٍ ايوىيم .دس اش لٍ ثعذ  100ايىشيليتش احلًل
سػًة پشيتئيه اضبفٍ وشدٌ ي اذ  20حبويٍ ايىشيتيًة سا
يستىغ ايوىيم .ايىشيتيًة سا اذ  5دليمٍ دس ديس
13000gػبوتشيفًط ايوىيم يه سػًة تيشٌ پشيتئيىي ثبيذ ديذٌ
ؿًد .ابيع سييي سا ثٍ ايىشيتيًة تميض بيي  300ايىشيليتش
احلًل ايضيپشيپبوًل اىتمد ايوىيم ي ثٍ سااي ايىشيتيًة سا
ػشيتٍ ايوىيم تب ايىىٍ سؿتٍَبي ػفيذ  DNAديذٌ ؿًد .ابيع
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سييي سا زف وشدٌ ي ػپغ ثٍ امذاس  300ايىشيليتش اتبوًل 70
دسكذ اضبفٍ ايوىيم ي ثٍ سااي چىذيه ثبس ايىشيتيًة سا ػشيتٍ
ايومبييم .ايىشيتيًة سا دس ديس  13000gثمذ  3دليمٍ
ػبوتشيفًط ايوىيم .ػپغ اتبوًل سا ثب ثىبسگيشي ػمپلش اص
ايىشيتيًة زف ي اذ  10دليمٍ دس سيي دػتمبل وبغزي تميض
خـه ايوىيم .امذاس  100ايىشيليتش احلًل َيذساػيًن  DNAسا
ثٍ ايىشيتيًة اضبفٍ ايوىيم ي دس شاس  65دسرٍ ػبوتيگشاد
ثٍ اذ يه ػبعت اوىًثٍ ي دس طي صابن اوىًثبػيًن ثٍ كًس
ديسٌاي ايىشيتيًة سا ثُم ايصويم .ايىشيتيًة بيي DNA
اػتخشاد ؿذٌ سا دس دابي  -20دسرٍ ػبوتيگشاد رخيشٌ ايوىيم.
ثشاي ثشسػي ويفيت ي وميت  DNAاػتخشاد ؿذٌ اص سيؽ
اػپىتشيفتًاتشي اػتفبدٌ گشديذ.
بشسسي کیفیت ٍ کویت  DNAاستخشاج شذُ
صاٍ يه  PCRاًفك داؿته  DNAخبلق ثٍ امذاس اعيه
اػت .رُت ثشسػي ويفيت ي وميت  DNAاػتخشاد ؿذٌ ايتًان
اص دي سيؽ اعمًلي اػپىتشيفتًاتشي ي الىتشيفًسص اػتفبدٌ وشد وٍ
دس ايه اوبلعٍ اص سيؽ اػپىتشيفتًاتشي اػتفبدٌ ؿذ.

فضيوي ( )amplifyلوعٍ  bp-446پًؿبوىذٌ احد پلياًسفيه
ثعىًان وىتشل فضينػبصي اخجت فبكلٍ گزاسي ثىبس گشفتٍ ؿذ.
primer
3
ثىبسگيشي
ثب
پشايمشَب
 )/software:(http://frodo.wi.mit.edu/primer3طشا ي ؿذوذ.
 PCRدس زم  10 μlبيي  0/5μMاص يه پشايمش ثب تشادف
اختلبكي  mM 10 ،CTRL 137- ، μM0.3 ،R137-تشيغ –
َيذسيولشيه اػيذ ثب ،mM MgCl2 1 ، mMKCl 50 ،PH=8.3
Perkin-( Amphitag Tag Polymerase1.5 U ،μMdNTPs 200
 ، )Elmer, Foster City. C.A.USAي  50وبوً گش  DNAطوًايه.
ؿشايط ػبيىليىيك  2دليمٍ دس  94°Cثًدٌ وٍ ثذوجبل ن  5ػيىد
 20حبويٍاي دس 60 ،94° Cحبويٍ دس  68°Cي  25ػيىد  20حبويٍاي دس
 20 ،94°Cحبويٍ دس  62°Cي  40حبويٍ دس  72°Cثًد.
 PCRدس طل گبسيص  2دسكذ اص َم رذا
َمٍ احلً
ثًػيلٍ اتيذيً ثشيابيذ سوگ ايضي ؿذوذ.

D
I

S
f

تعییي غلظت  DNAبا سٍش اسپكتشٍفتَهتشي
غلات  DNAثب اػتفبدٌ اص رزة وًسي دس طًل اًد  260وبوً
اتش ي اص ساثوٍ صيش ثٍ دػت اي يذ:
ضشيت سلت × ×50رزة دس  260وبوًاتش ;غلات  DNAدس
احلًل ثش ؼت  1 μg/ml OD260ثشاثش اعبدل ثب  50ايىشيگش دس
ايلي ليتش  DNAدي سؿتٍ اي ايثبؿذ.
ويفيت  DNAويض ثب اػتفبدٌ اص ايه سيؽ لبثد ثشسػي اػت يعىي
ايضان وبخبللي وبؿي اص پشيتئيه سا َم ايتًان ثب اػتفبدٌ اص رزة
وًسي ن دس طًل اًد  280وبوًاتش اوذاصٌ گيشي وشد ي ػپغ ثب
اػتفبدٌ اص فشاًل صيش ايضان خلًف  DNAسا ثذػت يسد:
وؼجت رزثي ;رزة دس  280وبوًاتش /رزة دس 260وبوًاتش،
َش رٍ ايه وؼجت ثٍ  1/7-1/9وضديىتش ثبؿذ ؿذ وبخبللي
 DNAثب پشيتئيهَب ي  RNAومتش اػت وؼجت ثيـتش اص  1/9ثيبوگش
يرًد وبخبللي ثب  RNAي وؼجت ،ومتش اص  1/7ثيبوگش يرًد
وبخبللي ثب پشيتئيهَب ايثبؿذ.

o
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آًالیض آهاسي
صاًن ( X2وبي اػىًئش) ثشاي ثشسػي اختالف دس تًصيع لد
َب ي طوًتي َب ابثيه گشيٌَبي اوبلعٍ ؿذٌ ثىبس گشفتٍ ؿذ .دس ايه
اوبلعٍ وليٍ وبليضَبي ابسي ثب اػتفبدٌ اص وش افضاس  SPSS.15اوزب
ؿذ .دس ايه اوبلعٍ  P  0/05اصلحبظ ابسي اعىيداس تلمي ؿذ.

پلی مورفیسمپروموتور ژن : IL-18
 SNPدس اًلعيت  -137دس وب يٍ پشياًتًس طن  IL-18اوؼبوي
لشاس گشفتٍ دس وشياًصي  q22.2-q22.311ثًػيلٍ سيؽ
 Sequence-specific PCRثب ثىبسگيشي  DNAطوًاي رذا ؿذٌ اص
خًن احيوي اوزب گشفت ( .)17ثشاي  PRCاختلبكي اًلعيت
;R
5/(137-
reverse
پشايمش
-137
/
 )3 AGGAGGGCAAAATGCACTGGي دي پشايمش Forward;FG
(5/-137-
اختلبكي:
تشادف
ثب
/
 )3 CCCCAACTTTTACGGAAGAAAAGي (FC; 137- )3//5/-CCCCAACTTTTACGGAAGAAAACثشاي فضيوياحلًل  BP-261ثىبس ثشدٌ ؿذ .يهپشايمش  Forwardوىتشل-
 )3/CTRL;CCAATAGGACTGATTATTCCGCA-137ثشاي
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يافتِّا

ايه اوبلعٍ دس سيي  104ثيمبس ديبثتي اص رسثبيزبنؿشلي اوزب
گشفت وٍ  33وفش وُب اًوج ي  71وفش ازوش ثًدوذ .ايبوگيه ػىي
ثيمبسان  19/6 ± 10/4ثًد .گشيٌ ؿبَذ دس ايه ثشسػي ؿباد 92
وفش ثًد وٍ  29وفش وُب اًوج ي  73وفش وُب سا افشاد ازوش تـىيد
ايداد .ايبوگيه ػىي گشيٌ ؿبَذ  22/8 ± 9/3ػبل ثًد.
وخش لد طن  137-دس اًلعيت  C/G 137-دس ثيمبسان ثب
ديبثت وًع  1ي گشيٌ وىتشل دس رذيل ؿمبسٌ  1وـبن دادٌ ؿذٌ
اػت .اختالف لبثد تًرُي دس تًصيع لدَب دس اًلعيت  137-ثيه
ثيمبسان ي گشيٌ ؿبَذ اـبَذٌ گشديذ .وخش لد  Gدس اًلعيت -
 137دس ثيمبسان ثيـتش اص افشاد وىتشل ثًد (.)P;0/0395
وخش طوًتي طن  IL-18دس اًلعيتَبي  C/G 137-دس
ثيمبسان ثب ديبثت وًع  1ي افشاد وىتشل دس رذيل  2وـبن دادٌ ؿذٌ
اػت .وخش طوًتي َب دس اًلعيت  137-ثوًس لبثد تًرُي اب
ثيه ثيمبسان ي گشيٌ وىتشل اتفبي ثًد .اختالف دس افضايؾ طوًتي
 GGي وبَؾ دس طوًتي  CCدس اًلعيت  137-اىعىغ ثًد .ايه
اختالف افضايؾ لبثد تًرُي سا دس طوًتي  )P;0/037( GGدس
اًلعيت  137-وـبن داد.
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جدول  :1تًصيع للي طن ايىتشلًويه 18 -دس ربيگبٌ وًولئًتيذي  -731C/Gدر
ثيمبسان ي وىتشيل
P
کنترل ( )٪تعداد
دیابت نوع 1
آلل
( )٪تعداد
0/0395
(71)76/9
(69)65/9
آلل -131G
(21)23/1
(35)34/1
آلل -131C

هحوذ سّباًي نوبر ٍ ّوكاساى 32 /

ّوشاّي پلي هَسفیسن جايگاُ  291دس پشٍهَتَس طى ايٌتشلَکیي23 -

جدول  :2فشاياوي طوًتيت ايىتشلًويه  -18دس ربيگبٌ  -137C/Gدس ثيمبسان ي
وىتشل
2
X
P
کنترل ()٪
دیابت نوع 1
ژنوتیپ
تعداد
( )٪تعداد
٪56
٪38
(19)41/2
(31)59/5
-131 GG
٪49
٪412
(17)36/9
(14)26/9
-131 GC
(7)13/6
٪42
٪361
(10)21/09
-131 CC

بحث

دس ايه اوبلعٍ اب وـبن داديم وٍ پلي اًسفيؼم طن  IL-18ثب
اؼتعذ ؿذن ثٍ ديبثت وًع َ 1مشاٌ ايگشدد IL-18 .يه ػيتًوبئيه
پيؾالتُبثي لًي اػت .وـبن دادٌ ؿذٌ وٍ ػوح  IL-18دس اش لٍ
ثذين تابَشا ثبليىي ديبثت وًع  1دس خًيـبيوذان ثيمبسان وٍ اتً
وتيثبدي اخجت عليٍ ػلًلُبي رضيشٌ داسوذ افضايؾ اييبثذ ي ايه
وـبن ايدَذ وٍ  IL-18ايتًاوذ دس ثيمبسيصايي ديبثت وًع  1ومؾ
داؿتٍ ثبؿذ ( .)18اوبلعب ومي دساًسد ومؾ پلي اًسفيؼم-
پشياًتًس  IL-18دس اػتعذاد ثٍ ديبثت وًع  1دس اوؼبن يرًد داسد
ثىبثشايه اب تلميم گشفتيم ومؾ وشا دس وبوذيذا ثًدن ثشاي ديبثت
وًع  1اوبلعٍ وىيم چًن وٍ َمشاَي طوي ابثيه  IL-18ي اوؼًليت
اىُذ وىىذٌ دس اذل يًاوي ديبثت اتً ايمه گضاسؽ ؿذٌ اػت
( .)19ثعاليٌ وـبن دادٌ ؿذٌ اػت وٍ  IL-18دس َميبسي ثب IL-12
وؼخٍ ثشداسي  RNAپيباجش  IFN-8سا افضايؾ ايدَذ.
دس ايه اوبلعٍ دادٌَبي اب وـبن داد وٍ طوًتي  GGدس ربيگبٌ
 137وب يٍ پشياًتًس طن  IL-18دس ديبثت وًع  1ثوًس لبثدتًرُي ثيـتش اص گشيٌ وىتشل ايثبؿذ .دي پلي اًسفيؼم ته
وًولئًتيذي دس ربيگبٌ  607-ي  137-ايتًاوىذ پشياًتًس طن IL-
 18سا تحت تأحيش لشاس دَىذ چًوىٍ پلياًسفيؼم ته وًولئًتيذي
دس ربيگبٌ  607-امىه اػت احد اتلبل يه عىلش ؼبع ثٍ
 c.AMPسا اختد وىذ ي پلياًسفيؼم ته وًولئًتيذي دس ربيگبٌ -
 137احد اتلبل فبوتًس َؼتٍاي  H4IF-Iسا تغييش دَذ ( .)20ثذيه
تشتيت ااىبن داسد فعبليت ثب تش پشياًتًس طن  IL-18ثيبن  IL-18سا
افضايؾ دادٌ ي اىزش ثٍ صيبد ؿذن ػلًلُبي  Tتًليذوىىذٌ IFN-γ
گشدد (.)21
ثيمبسي اتً ايمه َمشاٌ ؿذٌ ثب پلياًسفيؼم ته وًولئًتيذي
اػبػبً دس گشيٌَبي وظادي اختلف تغييش ايوىذ ي اطالع اص ايه
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5.

6.

7.

اختالفب دس فُم ثُتش اىبويؼمَبي پبتًلًطيه پلياًسفيؼم اُم
ايثبؿذ ( .)22ثوًسولي اسيپبييَبي لفمبصي ثٍ عىًان رخيشٌ طوي
َمًطن دس واش گشفتٍ ؿذٌاوذ يلي تغييشا خيلي صيبد دس طن
اسيپبييَب ي افشاد وؼجتبً وضديه ثٍ وُب وـبن دادٌ ؿذٌ ي تغييشا
وخش لد دس وُب يرًد داسد ( .)23پلياًسفيؼم دس وب يٍ
پشياًتًس طن  IL-18امىه اػت فعبليت وؼخٍثشداسي ي ثذيه
تشتيت ػوح ثيبن ػيتًوبئيه سا تغييش ي تحت تأحيش لشاس دَذ (.)17
ػوً پبئيه لبثد تًرٍ  IL-18دس ثيمبسان ديبثتي طوًتي 137-
 CCدس امبيؼٍ ثب طوًتي َبي  CG+GGگضاسؽ ؿذٌ اػت (.)24
وتبيذ ايه تحميك وٍ وـبن دَىذٌ افضايؾ وخش لد  Gي افضايؾ
وخش طوًتي  GGدس ديبثت وًع  1ايثبؿذ ثب گضاسؽ روش ؿذٌ
دس ثب اًافمت داسدَ .مشاَي ابثيه پلي اًسفيؼمپشياًتًس طن IL-
 18ي ديبثت وًع  1دس ثيمبسان طاپىي ويض گضاسؽ ؿذٌ اػت ي وُب
وـبن دادوذ وٍ َبپلًتي  )C/-137G607-( 1دس وب يٍ پشياًتًس
طن  IL-18احش اؼتعذوىىذگي دس تًػعٍ ديبثت وًع  1دس رمعيت
طاپىي داسد ( .)25اخيشاً Szeszkoي َمىبسان (َ )26مشاَي لبثد
تًرُي سا دس رمعيت اوگلؼتبن ثيه پلياًسفيؼم  IL-18ي ديبثت
وًع  Iاـبَذٌ وىشدوذ.
تىبلض دس وتبيذ اوبلعب اختلف سا ايتًان ثٍ دي سيؽ تًضيح
داد .يىي امىه اػت ثٍ ػجت تأحيش ػبيش عًااد طوي ي احيوي
ثبؿذ وٍ ثٍ ا تمبل دس ثيه دي وظادَب ايتًاوذ اتفبي ثبؿذ ي
تًضيح ديگش ايتًاوذ ايه ثبؿذ وٍ لًوًع طن  IL-18دس
وشياًصي  q22.2-q22.311عليشغم َمشاَي پلياًسفيؼمَبي IL-18
ثب ديبثت وًع  1دس اوبلعب ثب ( 15ي  )25امىه اػت وب يٍ
اكلي اؼتعذوىىذٌ ديبثت وًع  1وجبؿذ .ثىبثشايه تعزت يس ويؼت
وٍ چشا دس ثشخي اوبلعب پلياًسفيؼمَبي  IL-18دس ديبثت وًع
 1ػُمي وذاسد.
ثوًس خالكٍ چىيه اػتىتبد ايؿًد وٍ طوًتي  GGدس
ربيگبٌ 137-پشياًتًس طن  IL-18امىه اػت ومـي دس اؼتعذ
ؿذن رمعيت رسثبيزبنؿشلي ثٍ ديبثت وًع  1داؿتٍ ثبؿذ يلي
ومؾ يالعي پلياًسفيؼمَبي پشياًتًس طن  IL-18دس ايزبد ديبثت
وًع  1ثبيذ ثب اوتخبة زم ومًوٍ ثب ثيـتش اًسد تحميك لشاس گيشد.
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