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4فصل

ایمنیي اهالتهاب و پاسخ

هاي سیستم ایمنی سلول
یچیـده اسـت متشـکل از    پایمنـی سیسـتمی   سیستم

مدیاتورهاي مولکولی وهاها، ارگانها، بافتسلول
. مطالعه شوند4-1شکل و جدول بسیار مهم *

سیستم ایمنی ذاتی 
هـاي سـلولی و   شامل تعـدادي سـد طبیعـی و المـان    

مولکولی 
تلیـالی، اکتودرمـال یـا    یپـ اياسدها شامل منشـأ هـ  

وسـت، مخـاط دهـان،    پاکتومزانشیمال هستند، مثـل  
تلیوم سالکوالر یا جانکشـنال، مینـا و عـاج دسـت     یپا

نخورده 
هـاي مـادرزادي   وسیدگی دندان، شکستگی، آنومـالی پ

شوند باعث شکست ایـن  میپالپوز پکه منجر به اکس
. شوندسد می

زنده پالپها در هاي اتصالی بین ادنتوبالستلکسپکم
ها به داخل نقش مهمی در جلوگیري از لیکیج محرك

. کندایفا میپالپ
.فاگوسیتوز عضو دیگري از ایمنی ذاتی است 

غیراختصاصـی مثـل لیـزوزیم،    هاي روتئینپچنین هم
جـزو سیسـتم ایمنـی    TLRsمثـل  PRRsلمان و پکم

. ذاتی هستند

ــا تغییــرات عروقــی مثــل وازودیالتاســیون،   التهــاب ب
ذیري عـروق و آزاد شـدن مـدیاتورهاي    پـ افزایش نفوذ

.التهابی و نیز کاهش آستانه درد همراه است
ــن تغییــرات غیراختصاصــی ــهبســیاري از ای واســطه ب

.افتندها اتفاق میتیدپپهاي نوروژنیک مثل نوروالمان
هـا  سیستم ایمنی ذاتی حافظه ندارد، به همه محـرك 

ــد و نقــشاســخ مــیپیکســان  اش حــذف ســریع ده
. هاستمحرك

هاي ایمنی ذاتی سلول
ها PMNمورفونوکلئرها یا لیپهمان :هانوتروفیل

هاي خون درصد لوکوسیت63-54·
. کنندروز کار می1-2نیمه عمر کوتاه، ·
·PMN  ــرك ــل مح ــاعی مقاب ــط اول دف ــا خ ــاي ه ه

. دهندحاد را شکل میمیکروبی هستند و التهاب
ــزیم · ــد آن ــایتوکاین  تولی ــال، س ــاي لیزوزوم ــا، ه ه

هاي آزاد اکسیژن رادیکال
فاگوسیتوز ·
حـاوي  ) mm5/0بزرگ به قطر (هاي آرزوفیل گرانول·

ــزوزیم، ــدروالزهاي  پمیلولی راکســیداز، دیفنســین، هی
هـا و  روتئینـاز پ) Gسین پکالژناز، االستاز و کات(خنثی 

و Gسـین  پهیدروالزهاي خنثی و کالژناز، االستاز، کات
.  روتئینازهاي دیگرپ
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هاي کوچـک بـه قطـر    گرانول(هاي اختصاصی گرانول
mm2/0 (  ،ــوفرین ــاز، الکتـ ــزوزیم، کالژنـ ــاوي لیـ حـ

ــدهفعــال ــالین  پي کنن الســمینوژن، هیســتامیناز، آلک
b558فسفاتاز و سیتوکروم 

G-CSFها تحت تأثیر فاکتور تولید نوتروفیل·
نوتروفیل در روز 1011بیش ازیک بزرگسال تولید·
هـا بـه منظـور تولیـد     ذخایر گلیکوژن در نوتروفیـل ·

هوازي مثـل آبسـه   انرژي از راه گلیکولیز در شرایط بی
. باشدزیاد می

ها ماکروفاژ/ ها مونوسیت
هاي در گردش خون لوکوسیت% 8-4·

انـد بـا طـول    هاي همبندي ساکنها در بافتماکروفاژ
هاي التهابی اصـلی  و سلول) چند ماه(عمر نسبتاً زیاد 

. در التهاب مزمن هستند
فر، در پاي کـا هـ سـلول ا در کبـد هـ مشابه این سـلول 

ــه   ــا و در ری ــزي میکروگلی ــبی مرک ــتم عص ــا سیس ه
. هاي آلوئوالر هستندماکروفاژ
هـا از یـک منشـأ مشـترك     ها و استئوکالستماکروفاژ
ي دیگـر در محـل التهـاب    هـا چنین سلولهم. هستند

هـا ممکـن   سـل ها و ژانـت تلیوئیدیپ، اFoamcellمثل 
. است منشأ مشترکی داشته باشند

چنـد  . (یمه عمر طوالنی در بافت دارنـد ها نماکروفاژ·
) ماه
ژن را هستند و قادرند آنتـی MHC IIتور پداراي رس·

. بر سطح خود ارائه دهند و در فاگوسیتوز نقش دارند
، IL1 ،IL6التهـابی مثـل   یشپهاي تولید سایتوکاین·

TNFa وIL12
در سیسـتم  Th1واسـطه  ها ممکن است بهماکروفاژ·

هـا از سیسـتم ایمنـی    NK Cellی و ایمنی اختصاصـ 
. غیراختصاصی فعال شوند

M2و M1: دو دسته ماکروفاژ وجود دارد ·
M1 ،PRRs    کننـد کـه   ها را بر سـطح خـود بیـان مـی

PAMPS ــل ــاکتريLPSمث ــی و   ب ــرم منف ــاي گ ه

هاي گـرم مثبـت   باکتريLTAو ) PG(تیدوگلیکان پپ
.کنندرا شناسایی می

PRRsالسمیک هستند کـه  پسیتواي داخلزداراي اج
ــق   ــیگنال را از طریــ ــاي MYD88ســ و فاکتورهــ

کینازهــا MAPو ســایر NF-kBبــرداري مثــل نسـخه 
.کنندمنتقل می

LPSتوانـد  ملکول توکسین بسیاري قوي است که می
تیک منجر به مـرگ میزبـان شـود،    پبا ایجاد شوك س

براي کاهش میـزان فعالیـت بیولوژیـک آن عـالوه بـر      
TLRهاي در گردش مثل صل به غشا مولکولهاي مت

CD14   ــطه ــم بــه واس ــونده بــه  پــه روتئین باندش
به آن متصل شـده و فعالیـت   ) LBP(ساکارید لیپوپلی

LPSکاهدرا می .
CD14 در گردش و باند به غشا روي سـطح  به دو فرم

هـا جـزو   TLRها وجـود دارد ولـی بـرخالف    ماکروفاژ
د مسیر سیگنال توانالسمی نداشته و نمیپداخل سیتو

. و تولید سایتوکاین را در ماکروفاژها تحریک کند
IL13و IL4طور کلـی توسـط   بهM2هاي ماکروفاژ·

التهـابی  اسـخ پفعال شده و در ترمیم بافتی و کنتـرل  
اخیراً نشان داده شده است که در تـرمیم  . نقش دارند

. ی نیز نقش دارندپتراپالپس از وایتال پی پالپ

وز فاگوسیت
PMNي دخیل در هاترین سلولها اصلیها و ماکروفاژ

.فاگوسیتوز هستند
اتوژن از دو طریق اتصـال بـه   پچسبیدن فاگوسیت به 

یـا  C3b(سـونین و لکتـین   پهاي اباديآنتیFCبخش 
C5bمطالعـه  4-4شـکل  (.گیردصورت می) لمانپکم
.) شود
:فشامل انواع مختلFCgتور پرس
*FCgRI¬ها و با تمایل باال روي ماکروفاژPMN ها
*FCgRIIB¬هاي مهاري که موجب انتقال سیگنال

. شوندمیBهاي در سلول
ها را تسهیل NK cellکه فعال کردن FCgRIIIA*و 

. کندمی
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دهند که ترمیم متعاقب درمان مطالعات اندو نشان می
خـی  مورفیسم ژنتیکی ناشی از برلیپاندو در ارتباط با 

ــل ــاي ژنآل ــاي رســه ــل FCgتور په و FCgRIIAمث
FCgRIIIB و نهFCgRIIIAاست .

هـاي لیزوزومـی   ي آخر فاگوسیتوز شامل آنزیممرحله
. شونداست که داخل فاگوزوم آزاد می

هـاي اکسـیداتیو از   گیري فاگوزوم واکنشس از شکلپ
هاي آزاد طریق گلیکولیز، گلیکوژنولیز و تولید رادیکال

. شوندگر سبب کشتن میکروب میاکسیداتیو واکنش

هاي کشتن میکروب در فاگوزوم راه
ـــ انفجـــار اکســیداتیو درون فـــاگوزوم از طریـــق   1

NADPH ــیداز، یــون سو راکســید و رادیکــال  پاکس
. اندمیکروبیالیدروکسیل که به حد کافی آنتیه
بـا  (هـا  هاي نوتروفیلومزراکسیداز درون فاگوپـ میلو2

ــطه   ــک واس ــاد ی ــال   ایج ــام رادیک ــه ن ــدي ب ي هالی
که اکسیدانی قـوي بـوده و بـه    ) HOCl(وکلروس پهی

ــواســطه هالوژناســیون  ــدها و لیپراکسیداســیون پا ی ی
.) کشدها را میها باکتريروتئینپ
هـا را  وشش الیگوساکاریدي باکتريپها که لیزوزیمـ3

. کندتخریب می
هـا  ها کـه سـوراخی را در غشـا بـاکتري    ـ دیفنسین4

.کنندایجاد می
فاگوسیتوز جهت حذف یک میکروب منفـرد کـامًال   ·

مؤثر است اما در حالت بیـوفیلم مثـل اکتینومایسـس    
ها را حذف کند و در این شـرایط  قادر نیست میکروب

هـا فـاگوزوم را   هـاي التهـابی در اطـراف کلـونی    سلول
هـاي اکسـیژن و   سـازي رادیکـال  تشکیل داده و با آزاد

هاي اطراف ریشه سـبب  هاي لیزوزومال در بافتآنزیم
. شوندتخریب بافتی می

ها ائوزینوفیل
درصـد  1-3هـا کمتـر اسـت و    تعدادشان از نوتروفیل

در . نـد دههـاي در گـردش را تشـکیل مـی    لوکوسیت
. هاي آلرژیک انگلی نقش دارندواکنش

تور بـا سـطح   پرسـ (FCgRIIعملکرد آنها بـه واسـطه   
صـورت  ) IgEاز مولکـول  FCایین براي بخش پتمایل 

. گیردمی
هــا تعــداد زیـادي مــدیاتورهاي التهــابی و  ائوزینوفیـل 

و TGFaتـر  کننـد، از همـه مهـم   ترمیمی تولیـد مـی  
TGFb1

TGFaیکـال انسـانی   پاريپها در کیست ائوزینوفیل·
هـایی کـه در هـر دو کیسـت و     کننـد و آن تولید مـی 

ــد   ــور دارن ــا حض ــطح  TGFb1گرانولوم ــز در س را نی
mRNA روتئین دارندپو.

ها بازوفیل
هـا و  لحاظ شکل، سایز و طول عمر شبیه نوتروفیـل به

ــل ــا هســتند و در واکــنش ائوزینوفی ــک ه ــاي آلرژی ه
. انددخیل

.مطالعه شود4-2جدول مهم ·

ها سلماست
بنـد هسـتند و معمـوالً فعالیـت کمـی      مقیم بافت هم

هاي ازدیـاد حساسـیت   ارند تا وقتی که یا در واکنشد
شوند و یا با فعال شـدن  تحریکIgEبه واسطه Iنوع 
، C5aو C3aلمــان ســبب ریلیــز آنافیالتوکســین پکم

کاهش تـون  (ها، گشادي عروق سلدگرانولیشن ماست
ــی ــون و   ) محیطـ ــار خـ ــاهش فشـ ــه کـ و در نتیجـ

.و مرگ شوند) نهپآ(اسم پبرونکواس
ــولایــن واکــنش ــر محتویــات گران هــا یعنــی هــا براث

، هــاي آراشــیدونیک اســید  هیســتامین، متابولیــت 
و PGI1و PGE2هــاي روســتوگالندینپخصــوص بــه

A، فــاکتور LTD4 ،PAFو LTB4هــاي لوکــوترین
ــزیم تســهیل   ــدادي آن ــل و تع کموتاکتیــک ائوزینوفی

. شودمی

ها سلدندرتیک
در میان الیـه ادنتوبالسـتی و اطـراف عـروق     پالپدر 

ریودنتــال و در ضـــایعات  پدر لیگامــان  . انــد شــایع 
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و Fcتور براي پفاقد رس. وجود دارندرادیکوالر هم ريپ
. انـد هـاي ایمنـی  ت بـه سـلول  مـد چسبندگی طوالنی

بـین ایمنـی ذاتـی و اکتسـابی     ها لینـک سلدندرتیک
ــم  ــوده و مه ــلول ب ــرین س ــردن   ت ــال ک ــراي فع ــا ب ه

اي شکل هسـتند و در  ستاره. هستندTهاي لنفوسیت
یـدرم، درم و  پاهـا ازجملـه خـون، لنـف    بسیاري بافت

.هاي لنفوئید ثانویه حضور دارندارگان
هـا، النگرهـانس   ها شامل ماکروفاژAPCهمانند سایر 

را MHC II،هاي انـدوتلیال ها و سلولB Cellها، سل
.کنندبیان می

ــدریتیک ــلدن ــاس ــون دو  يه ــردش خ ــود در گ موج
السما سایتوئید پمیلوئید و DC: انددسته

که هماننـد  است +CD11Cنوع میلوئید داراي مارکر 
هــاي بــراي ســلولTLRهــا تعــداد زیــادي ماکروفــاژ

السما سایتوئید یا پباکتریال و ویروسی دارند و اما نوع 
و TLR2بـوده و فاقـد   +CD123رلنفوئید داراي مـارک 

TLR4 ــول ــه مولک ــت و ب ــال  اس ــاي باکتری ــخ په اس
. دهدنمی

NK Cell ها
اندهایی هستند که جزو سیستم ایمنی ذاتیلنفوسیت

بـه فعـال   CD8یـا  CD4 Tهاي و بر خالف لنفوسیت
هاي مونونوکلئـار  درصد سلول4-20. شدن نیاز ندارند

IFNgبـا تولیـد   . دهنـد در گردش خون را تشکیل می
ها را فعال کنند و خصوصاً در کشـتن  قادرند ماکروفاژ

ــلول ــا    سـ ــروس یـ ــه ویـ ــوده بـ ــان آلـ ــاي میزبـ هـ
. سلولی مؤثرندهاي داخلمیکروارگانیسم

ها و ایمنی ذاتی ادنتوبالست
هـاي  اولـین سـلول  ،تلیـال یپـ اي اهـ شبیه بـه سـلول  

اند و نقش مهمـی  هاي خارجیژنشونده با آنتیمواجه
تلیال قادرنـد  یپهاي اسلول.دارندپالپدر ایمنی ذاتی 

دیفنسـین  bمیکروبیـال مثـل   هـاي آنتـی  تیدپپتولید 
.کنند

هـایی مثـل   اینهاي انسانی قادرنـد کموکـ  ادنتوبالست
IL8 ،CCL20تور کموکاین پ، رسCCR6 ،B دیفنسین

و TLR4و TLR2چنـین  هـم . را تولید کننـد 3و2و1
TLR  هاي شناسایی ویروس یعنـیTLR3را 9و8و7و

. کنندتولید می

هاي ایمنی اکتسابی سلول
روي TCRو BCRتورهاي اختصاصــــــی پرســــــ
ژن یها با آنتـ TCR. وجود داردTو Bهاي لنفوسیت

طور مسـتقیم بـا   بهBCRو MHCارائه شده از طریق 
. دهندژن واکنش میخود آنتی

. است1014ها BCRو تنوع 1018ها TCRنوع ت
: اندذاتی شامل سه گروههاي لنفوئیدسلول
ILC1¬ تولیدIFNg
ILC2¬ تولیدIL5 وIL9 وIL13
ILC3¬ تولیدIL22 وIL17
ILC2 پهاي ایمنی تایاسخپنقش مهمی درII)Th2 (
ـ ILCدرحالی که سایر اعضاي خانواده . دارند پدر تای

نقـش  Th17و ایمنی سـلولی  ) Th1(هاي ایمنی اسخپ
. دارند

Tهاي سلول
هـاي  سـلول % 30شـوند و  نرمـال یافـت مـی   پالپدر 

CD45+دهندرا تشکیل میپالپ .
هـاي  س سـلول پد و سـ نگیراز مغز استخوان منشأ می

روند تا بـالغ شـوند و تحـت    به تیموس میTبیشساز 
چنـین  فرایند انتخاب مثبت یا منفی قرار گیرند و هـم 

CD44-3-4-8,25مارکرهاي سطحی مختلفی از جمله 
. ذیرندپرا ب
تـوز  پوپدر تیموس دچـار آ Tهاي درصد لنفوسیت97
بالغ به محیط Tشوند و تنها درصد کمی به عنوان می
. شوندمیوارد

از ) +CD8یـا  +CD4(هاي تک مثبـت  نهایتًا لنفوسیت
. شوندتیموس خارج می



9یمنیاهايالتهاب و پاسخ:4فصل 

ژن آنتـی ــ MHCلکس پبـا کمـ  Tبرخورد لنفوسیت 
و ) T)IL2هـاي  سبب سنتز فـاکتور رشـد لنفوسـیت   

Tهـاي  تورش و توسعه کلونی و تکثیر لنفوسـیت پرس
. شودمی

براســاس عملکــرد و ســایتوکاین و Tهــاي لنفوســیت
زیــر گــروه تقســیم 4بــرداري بـه  فـاکتوردهی نســخه 

TRegو Thelper ،Tsupp ،TCytotoxic: شوندمی

THelperسلول 

ژن بـه  بـا تحریـک آنتـی   Naive CD4+هـاي  سـلول 
Tو Th1 ،Th2 ،Th9 ،Th17 ،Th22هــاي ســتسـاب 

رولیفره پتنظیمی Tهاي مختلف ستو سابرفولیکوال
. شوندمیمتمایزو 
) .از کتاب اصلی مطالعه شود4-3جدول مهم(
·Tbox بـرداري مخصـوص   فاکتور نسـخهTh1 ،Tbet

لقـاي سـرکوب و باعـث ا  Th2تولید سایتوکاین را در 
. شودمیTh1تکامل 

، STAT 6بـرداري  به فاکتورهاي نسـخه Th2تمایز ·
C-maf وGATA-3وابسته است .
ــلول ــدتاً Th1س ــیINFgو IL2عم ــد م ــد و تولی کن

هـا بـراي تولیـد    BCellهـا و  وجب القـاي ماکروفـاژ  م
و IL4تولیـد  Th2. شـود سـونین مـی  پهاي اباديآنتی
IL5 وIL13 کرده وBبـادي  ها را به تولیـد آنتـی  سل

. کندتحریک می
. نقش تنظیمی دارندTh2و Th1طور کلی به

Th9هاي سلول
. اندسل معرفی شدهTتازگی به عنوان زیرگروهی از به

در . اسـت ) IL4بـدون  (IL9اختصاصی آن سایتوکاین
. هستندTh2ارتباط نزدیک با 

IL4کلیدي براي القاي سایتوکاینTh9است .
Th9   نقــش مهمـــی در التهــاب آلرژیـــک ریشـــه و

.هاي خودایمنی خاص داردبیماري

Th22و Th17هاي سلول
را تولیــد IL22و IL17A ،IL17Fهــاي ســایتوکاین

. کنندمی
Th17 در ارتباط نزدیک باTh1   است و ممکـن اسـت

.گرفته شده باشند+TCD4هاي مستقیماً از سلول
Th17 ،IL17کند و القـاي آن توسـط   تولید میIL23

ــی ــاق م ــداتف ــودایمنی و  IL17. افت ــا خ ــاط ب در ارتب
. وسپهاي التهابی مثل آرتریت روماتوئید و لوبیماري
Th22ادیر زیادي مقIL22کندتولید می .IL22 بسیار

. استIL10شبیه به 
که IL17اند اما بر خالف اگرچه همگی از یک خانواده

عمدتًا در ریکـاوري و  IL22بیشتر نقش التهابی دارد، 
. رژنراسیون نقش دارد

Thelper فولیکوالر
اسـت کـه نیازمنـد    +CD4هـاي  سـل Tمشابه سـایر  

ــه . مســیرهاي ســیگنالینگ اســت  محصــوالتی ازجمل
IL21 ،SAP ،BCl-6 وcMAF کنند که تولید می... و

Tي هاها و سلولBCellسازي، تمایز و حفظ در فعال
CD4+نقش دارند .

TReg یا تنظیمی
CD4+ وCD25+   هستند و واسطه سـرکوب ایمنـی و

Tهــاي لانـد و ســبب سـرکوب ســلو  حفـظ تــولرانس 
هاي خودي کـه در تیمـوس   دهنده با آنتی ژنواکنش

TRegاخـتالل در عملکـرد   . شـود انـد مـی  حذف نشـده 

. شودهاي خودایمنی میسبب بیماري
TReg  ها عملکرد سرکوب ایمنی را از طریق وابسته بـه

ي دهنـده اي ارائـه هـ تماس سلولی یا با اثر روي سلول
. دهدانجام می) APC(ژن آنتی

هـا  برداري مهم براي تکامل این سـلول اکتور نسخهف·
FoxP3است .

هــاي بیــان اینتگــرین بــه دو گــروه تقســیم  ســلول·
: شوندمی
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خــودي تمــایز خودبــه¬a4b7ـــ بیــان اینتگــرین 1
IL10ي کنندهتولیدTr-1هاي سلول

Th3اي هـ تمـایز سـلول  ¬a4b1ـ بیان اینتگرین 2
TGFbي کنندهتولید
Tr-1 مقدار زیاديIL10صـورت  کننـد و بـه  تولید می

و تولید Th2و Th1هاي اسخ سلولپIL10وابسته به 
. کنندرا مهار میBهاي ایمونوگلوبولین از سوي سلول

اسخ پ، کنترل هموستاز Tr-1هاي عملکرد اصلی سلول
Tr-1پفنوتی. هاي خارجی در محیط استژنبه آنتی

ــIL10براســاس تولیــد  ــه (شــود یشــناخته م ) IL4ن
.کندرا نیز بیان میCD20چنین هم

. کننـد تولید نمـی Tr1 (IL10برخالف (Trهاي سلول
. شـوند بندي مـی ها طبقهTrدر گروه Th3اي هسلول

CD4+و اندTGFbکنندتولید می.
شـوند،  ژن در محیط تولید میدنبال تحریک با آنتیبه

TGFb و مقادیر مختلفیIL4 وIL10کننـد  تولید می
چنـین  هـم . کننـد را بیـان مـی  CD5طور متغیـر  و به

Th1واسـطه  هاي ایمنی اکتسابی بهاسخپTr-1مشابه 
. کنندرا مهار میTh2و 

Tr1 وTh3    مشتق از یک جمعیـت هسـتند و هـر دو
پدلیـل فنوتیـ  بـه (هـاي اکتسـابی هسـتند    Tregجزو 

) مشابه
Treg اکتســابی شــاملTh3ي کننــدهتولیــدTGFb و

Tr-1ي کنندهتولیدIL10باشند، در محیط تولیـد  می
. کنندرا مهار میTh2و Th1اسخ پشوند و می

Tregشوند، هاي طبیعی در تیموس تولید میCD4+ و
CD25+ ــد و ــلول 5-10ان ــد س ــاي درص را TCD4ه

. دهندتشکیل می

TSuppressor)TS(
TS هـــــايCD8+هـــــاي و لنفوســـــیتTCD8+

هسـتند امـا هـر دو در    +CD8هاي مجزایی از زیرگروه
ــد     ــش دارن ــولرانس نق ــظ ت ــی و حف ــرکوب ایمن . س

باعث بـالك فعالیـت   +CD8و -TSCD28هاي سلول
APC  ــر ــار تکثی ــا و مه ــیThه ــا م ــان ه ــوند و بی ش

را مهـار  CD80و CD58 ،CD54 ،CD86هاي مولکول
. کنندمی

CD28-CD8+ترهاي پبیان رسILT4 وILT3 را روي
. دهدندرتیک افزایش میدهاي سلول

Treg هايCD28-CD8+     از طریـق تقابـل مسـتقیم بـا
هـاي ایمنـی   اسخپهاي دندرتیک باعث سرکوب سلول

. شوندمی

TCytoloxic)CD8+(
هـا را بـه صـورت اختصاصـی و از     عمل کشتن سـلول 

انجـام  MHC Iکننـده  طریـق تمـاس بـا سـلول بیـان     
). مثل سلول آلوده به ویروس(دهند می

TCبـه  ) فاقد فانکشن سایتوتوکسیک(Pre-TCتمایز 
شناسایی اختصاصی ) 1فانکشنال به دو سیگنال مجزا 
ها costimulatorبیان ) 2آنتی ژن روي سلول هدف و 

هاي تولید شده ها و یا از طریق سایتوکاینAPCروي 
. ها، احتیاج داردThاز 

TCــول ف ــاوي گران ــنال ح ــاي سیتوانکش ــمی په الس
رفورین یا سـیتولیزین  پاختصاصی متصل به غشا مثل 

Faslچنـین  هـم . باشـند گرانـزیم مـی  م و آنزیمی به نا
توز را به هر سـلول  پوپها سیگنال القا آروي این سلول

. کندرا بیان کند ارسال میFasروتئین پهدفی که 

BCell
ابتـدا  . محل تولید و تکاملشـان مغـز اسـتخوان اسـت    

Stem Cell      هـا در مغـز اسـتخوان، سـیگنال و فـاکتور
را فـراهم کـرده   Bرشد الزم جهت تکامـل لنفوسـیت   

)IL7 (ــ ــولین پس ــلولBس ژن ایمنوگلوب ــاي در س ه
نابالغ که گیرنده Bبازآرایی شده و ساز لنفوسیتیشپ

BCR را به فرمIgM   ایجـاد  کنـد سـطحی حمـل مـی
. شودمی

B ،Pax5بـرداري مهـم بـراي لنفوسـیت     فاکتور نسخه
. باشدمی
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هم انتخاب مثبـت و هـم انتخـاب منفـی     Bلنفوسیت 
هـاي  اي که انتخاب مثبت با بـازآرایی ژن گونهبه. دارد

.شودها میزنجیره سبک و سنگین باعث بقا سلول
لکس آنزیماتیـک شـامل   پسیستم ریکامبیناز یک کمـ 

BCRو TCRهاي مورد نیاز جهت نوترکیبی در آنزیم
، RAG2 ،TdTو RAG-1: هـا شـامل  این آنـزیم . است

DNA لیگازIV ،Kuprotein ،XRCC4
بــروز IgMو IgDرا بــه شــکل BCRبــالغ، Bســلول

هـاي  نتیجه انتخاب مثبت و منفـی در سـلول  . دهدمی
Bتــوز پوپ، آBCRهــاي هــایی اســت کــه بــا مولکــول

. دهندنش میسطحی خود واک
ژن نابالغ که بـا آنتـی  Bهاي طی انتخاب مثبت سلول

ژن غیرحسـاس  شوند نسـبت بـه آنتـی   خودي باند می
دهند و در نهایت بالغ شده و شده و با آن واکنش نمی

.شوندوارد بافت لنفوئید محیطی می
ها هم تحت انتخاب منفی قـرار  TCell ،BCellمشابه 

هـاي خـودي را   سـلول هـایی کـه  BCell. گیرنـد مـی 
برخـورد  . شـوند تـوز مـی  پوپکنند دچار آشناسایی می

، بـازآرایی  پژن باعث تغییر ایزوتیبالغ با آنتیBسلول 
V(D)J  ــوالی ــه و حــذف ت ــوترکیبی آن قطع DNA، ن

. شودمیGو Aو Mو Eهاي Igمیانی و تولید 
هـاي تمـایز   BCellبـادي توسـط   حجم زیادي از آنتی

.شودها آزاد میلالسماسپشده به 

B-Regulatory Cells)BReg(
ایین پـ ها مسـئول تنظـیم رو بـه    BCellاین دسته از 

را تولیـد  IL10. ایمنی ذاتی، التهاب و خودایمنی است
تولیـد  . شـود هـم گفتـه مـی   B10ها کنند و به آنمی

IL10خاصی ندارندپهاست و فنوتیتنها مشخصه آن .

MHCژن و معرفی آنتی
هـا  APCهـاي بیگانـه درون   ژنچند مرحله آنتیطی

.شوندردازش میپ

APCاي، تحـت القـاي   هاي غیرحرفهINFg ،MHCII
هــاي انــدوتلیال و کننــد و شــامل ســلولرا بیــان مــی

. باشندتلیال مییپا
MHC  I وTCell ــاي ــره  +CD8ه ــاوي زنجی و aح

که تنها در خـارج سـلول وجـود    (B2میکروگلوبولین 
ــی ) دارد ــت و آنت ــ(ژن اس ــی و  روتئینپ ــاي ویروس ه

عمـدتاً  (+TCD8هاي را به سلول) هاي تومورالسلول
. کندمعرفی می) سایتوتوکسیکTهاي لنفوسیت

تیـدي  پپژن آنتـی ) هاCTLعمدتاً (+CD8اي هسلول
.کنندرا شناسایی میMHC Iدر ارتباط با 

MHC II وT Cell هايCD4+

یونـــد پتیـــدي بـــا پپلـــیپbو aداراي دو زنجیـــره 
باشد که هر دو شـبیه ایمنوگلوبـولین و   غیرکواالن می
السمیک داشـته و بـه   پاند، انتهاي سیتوترانس ممبران

. شوندتید باند میپپ
MHCبرخالف   I  هـاي  ، تنها گروه محـدودي از سـلول

MHC IIهـا،  سـل دنـدرتیک : شامل. کنندرا تولید می
ــاژ ــا، ماکروف ــلول BCellه ــا، س ــدوتلیال و  ه ــاي ان ه

. تلیالیپا
تــاي آخــر   2اي و هــاي حرفــه  APCتــاي اول 3

بــراي بیــان IFNgاي هســتند کــه نیازمنــد غیرحرفــه
MHC IIهستند .

ژن را فاگوســیتوز هـا آنتـی  سـل و ماکروفـاژ  دنـدرتیک 
از ایمنوگلوبـولین  Bکنند، درحالی کـه لنفوسـیت  می

ژن بـه خـود   غشایی براي اتصـال و وارد کـردن آنتـی   
.کننداستفاده می

ژن را بـه داخــل  اي آنتـی هـاي غیرحرفـه  APCسـایر  
ــی پسیتو ــیتوز م ــم اندوس ــدالس ــت وارد . کنن در نهای

هــا هضــم و متعاقبــاً وارد لیــزوزومهــا بــراي انــدوزوم
. شوندمی

هـاي  تیـد پپروسـس شـده تبـدیل بـه     پهـاي  ژنآنتی
MHC IIهـاي  س از بانـد بـه ملکـول   پکوچک شده و 

هاي داخـل سـلولی بـه    تازه سنتز شده داخل وزیکول
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شکل (ها ارائه شوند TCRشوند تا به سطح منتقل می
.)مطالعه شود7-4

ــدیاتورهاي مولکــولی در   ــخپم هــاي اس
التهابی یشپ
ــاین-1 ــاکموک ــدود  ه ــامل ح ــایتوکاین 50ش س

CCهـاي  کاینوکمواترکتانت هستند و به دو گروه کم
 :MCP-1-4 ،MIP-1aMIP-1b ،اندوتاکسین ،RAN

TESهـــــاي  و کموکـــــاینCXC :IP-10 ،MIG ،
IL8/CXCL8شوندتقسیم می .

.) هاي شایع استشرح کموکاین4-4جدول (
هاي ایمنی ذاتی به محـل  در جذب سلولهاکموکاین

هـاي لنفـاوي و آنژیـوژنز نقـش     التهاب، تکامل ارگـان 
.دارند

اي ادهژن همولکول-2
هاي التهابی در ها آهسته کردن حرکت سلولآننقش

و اسـت  هـا  ها به واسطه سلکتینگردش خون مویرگ
هــاي التهــابی بــه انــدوتلیوم اتصــال ســلولدرنهایتــًا

هـاي ایمونوگلوبـولین   روتئینپـ ها و واسطه اینتگرینبه
و IL1هـاي ادهـژن تحـت تـأثیر     مولکول. نقش دارند

TNF-a4-5جدول (شوند بیان می .(

)PAF(الکتی پکننده فاکتور فعال-3
هـاي انـدوتلیال،   ها بـه سـلول  در چسبیدن لوکوسیت

ترومبوکسـان و کموتاکسـی   ،هاندینروسـتوگال پتولید 
ایین منبسـط کننـده و در   پهاي در غلظت. نقش دارد

. کننده عروق استوزهاي معمول منقبضد

) 4-8شکل (السمایی پروتئازهاي پـ 4
کینین برادي: سیستم کینین) الف

کینینـوژن بـه   ) XII(با فعـال شـدن فـاکتور هـاگمن     
ــرادي  ــه ب ــالیکرین ب ــین واســطه ک ــدیل ) BK(کین تب

که B1گیرنده : کینین دو گیرنده دارندبرادي. شودمی
طور که بهB2هاي درد مزمن مرتبط است و با سندرم

هـاي  ها وجود دارد و بیـان آن طـی درد  ثابت در بافت
. شودی بیشتر میپالپل درد ثحاد م

ــرادي ــرات ب ــیناث ــروج  :کین ــروق، خ گشــادي ع
ــراي . دالســما و کــاهش آســتانه درپهــاي روتئینپــ ب

کینین بـه  براديTNFaو PGE2 ،IL-1تسهیل تولید 
صورت سینرژیست با تـرومبین عمـل کـرده و سـبب     

.شودها میجذب لوکوسیت
هـا و تـأثیر آن بـر    کینین توسط کینینازسطوح برادي

هـاي انـدوژن کنتـرل    ها و مخـدر درد توسط استروئید
. شودمی

داروهــاي ضــدالتهابی غیراســتروئیدي نیــز ســطح     
. دهندکینین را کاهش میبرادي

هـاي جنسـی مثـل    نشان داده شده است که استروئید
کینین را در اعصاب محیطـی در  استروژن فعال برادي

. دهندمیزبان خانم افزایش می

بشار انعقاد آسیستم فیبرینولیتیک و ) ب
یـا  ) مسـیر داخلـی  (در آبشار انعقاد، فـاکتور هـاگمن   

باعــث تبــدیل  ) ارجیخــمســیر (الســتین پترومبو
شــده و ) فعـال IIفـاکتور  (روتـرومبین بـه تـرومبین    پ

) لختــه(فیبرینــوژن محلــول را بــه فیبــرین نــامحلول 
. کندتبدیل می

. شودمی8و 5ترومبین سبب فعال شدن فاکتورهاي 
الســمین پالســمینوژن بــه پدر مســیر فیبرینولیتیــک 

السمین باعث لیـز لختـه فیبرینـی    پشود و تبدیل می
. کندشود و از انعقاد منتشر جلوگیري میمی

لمان پسیستم کم) ج
بادي سبب ژن آنتیلکس آنتیپدر مسیر کالسیک، کم

کانورتــاز و در مســیر C3و تشــکیل C1فعــال شــدن 
هـا سـبب واکـنش    ساکارید بـاکتري لیپوپآلترناتیو، لی

بـا  (کانورتـاز  C3ردین و تشـکیل  پروپو D ،Bفاکتور 
. شودمی) ساختاري متفاوت
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C5b به همراهC6/7/8/9لکس حمله بـه غشـا را   پکم
سـازد کـه موجـب ایجـاد سـوراخ در غشـا سـلول        می

.شودباکتري می
لمــان بــه هنگــام فاگوســیتوز    پهــاي کممولکــول

، بـه عنـوان آنافیالتوکسـین    C5aو C3a. اندسونینپاو
. شوندشناخته می) سازي هیستامینآزاد(

C5aهـا و  واکسیژناز در نوتروفیلپکننده مسیر لیفعال
هـا و نیـز فـاکتور کموتاکتیـک قـوي بـراي       مونوسیت
تـازگی نشـان   بـه . باشـد ها میها و مونوسیتنوتروفیل

داده شــده اســت کــه بعضــی فاکتورهــاي ویــروالنس 
لمـان بـراي   پمیکروبیال موجب فعال شـدن آبشـار کم  

رومونـاس  ورفیپاي مثـال  بر. شوندیشرفت التهاب میپ
روتئین پـ ژیوالیس موجب تولید فاکتور ویـروالنس  نژی

شود، که نقش آگونیست میgingipainsاستراز به نام 
. کندرا ایفا میC5aتور پرس

بـراي  C3انـد کـه   مطالعات حیوانی اخیـرًا نشـان داده  
الزم Bone lossریودنتـال همـراه بـا    پالقـاي بیمـاري   

. است

روتئینازهاي ماتریکس پمتالو) د
IL1b ،TNFaتلیال یپ، فاکتور رشد ا)EGF (  فـاکتور

الکت پو فاکتور رشدي مشتق از ) NGF(رشد عصبی 
)PDGF (روتئینازهاي میزبـان  پیکس متالورسطوح مات

، TGFbو IFNgدرحــالی کــه . دهنــدرا افــزایش مــی
) TIMP(روتئینازهـا  پمهارکننده بافتی ماتریکس متالو

ها نقـش غیرفعالسـازي   ماکروکلوبولینa2باشند و می
. روتئینازها را برعهده دارندپماتریکس متالو

هـا و  روتئینازپیکس متالورهاي دندانی، هم ماتدر بافت
شـان در وضـعیت سـالمت و    هاي بافتیهم مهارکننده

.اندشدهیافت بیماري 
تواننـد درون بـزاق آزاد   روتئینازها میپمتالوماتریکس 

یکس رهـــا منبـــع مـــات   وســـیدگی پشـــوند و در  
ــ  پمتالو . پالــ پباشــند و نــه   ی روتئینازهــا بــزاق م

بیــوتیکی هــاي زیــر آنتــیهــا در غلظــتتتراســایکلین
کننـد و ایـن   روتئینازها را تجزیه مـی پماتریکس متالو

مـاکروگلوبولین سـبب   a2. یک اثر ضـدالتهابی اسـت  
ــاتریکس متالوغیرفعــال روتئینازهــا و مهــار پســازي م
. شودوتروفیلی میاالستاز ن

هـاي نـرم در   روتئینازها عالوه بر بافتپماتریکس متالو
ــی     ــان در ط ــد و آزاد شدنش ــود دارن ــه وج ــاج هم ع

توانـد باعـث تجزیـه مـاتریکس     کردن عاج مـی اسیالچ
کالژنی و تخریب باند به مواد ترمیمی در طـول زمـان   

ها ممکن است منشأ میکروبی برخی از این آنزیم. شود
.د مثل کالژنازداشته باشن

MMP9 وMMP13 یکال نسبت پاريپدر گرانولوماي
. ترندبه کیست شایع

یــت پالپممکــن اســت بــه تشــخیص MMP9سـطوح  
ریودنتیـت  پذیر کمک کند و یا در ارتباط با پنابرگشت

مورفیسـم ژنـی   لـی پچنین هم. دار استیکال عالمتپا
MMP1 ریودنتال استپدر ارتباط با ریسک بیماري .

. مطالعه شود4-6جدول ·
فلـــــزي و ریــــک چالتــــو  Phendioneاخیــــراً  
ها نشان داده شده اسـت کـه   MMPي کنندهغیرفعال

انتروکوك فکالیس تولیـد  میکروبیال علیهي آنتیماده
. باشدانسانی نیز میMMP2ي کند و مهارکنندهمی

االستاز نوتروفیلی و ماکروفاژي 
هاي آزروفیـل  روتئاز سرینی خنثی که از گرانولپیک 

شـود و قـادر اسـت االسـتین،     هـا آزاد مـی  و نوتروفیل
روتئین مرکــزي پــو 4و 3فیبــرونکتین، کــالژن نــوع 

. ها را تجزیه کندروتئوگلیکانپ
دار، رادیکـوالر عالمـت  ريپطبق مطالعات در ضایعات 

. یابدسطح االستاز نوتروفیلی افزایش می
در ارتبـاط  PGE2سطح االستاز نـوتروفیلی بـا   اگرچه 

. کندسازي کانال تغییر نمیاست اما متعاقب آماده
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نیتریک اکساید 
عبارتنـد  ) NOS(هاي نیتریک اکساید سـنتتاز  ایزوفرم

: از
) اندوتلیال(eNOS) الف
) نورونی(nNOS) ب

ــه  طــور ذاتــی در کــه هــر دو وابســته بــه کلســیم و ب
. شوندیان میمربوطه بيهابافت

مسـتقل از کلسـیم اسـت و تحـت     ) گرالقا(iNOS) ج
ــاي  ــاژLPSو TNFaو IL1الق ــان  در ماکروف ــا بی ه

. شودمی
فرار و با نیمـه عمـر کوتـاه اسـت     NOجایی که از آن

صورت iNOSخصوص بهNOSتشخیص آن از طریق 
. گیردمی

در شرایط طبیعی نیتریک اکساید موجب شـل شـدن   
انبســاط عــروق و مهــار ادهــژن    عضــالت صــاف،  

عملکـرد  (شود هاي اندوتلیال میها به سلوللوکوسیت
) ضدالتهابی

رادیکوالر  به مقدار زیاد آزاد ريپو پالپاما در التهاب 
شده که به علت واکنش نیتریک اکسـاید بـا رادیکـال    

هــاي میکروبــی و راکســید در کشــتن ســلولپآزاد سو
. کندها کمک میتومورال به ماکروفاژ

NOفعال شـدن، ادهـژن و دگرانولیشـن    آنتاگونیست
. ها استالکتپ

تـوز  پوپطبق مطالعات آزمایشگاهی، تکثیـر و رشـد و آ  
. کندی را تنظیم میپالپهاي سلول

هاي آزاد اکسیژن ـ رادیکال6
ترینشـان اسـت کـه گاهـاً بـه      راکسید مهـم پآنیون سو
راکساید، هیدروکسیل و مشتقات توکسیک پهیدروژن 

شـان  نقـش اصـلی  . شـود نیتریک اکسـید تبـدیل مـی   
. اسخ التهابی استپافزایش 
اند که عمر کوتاهو با نیمهگرهاي بسیار واکنشمولکول

سالم و بیمـار  پالپها در ها و نوتروفیلتوسط ماکروفاژ
. شوندتولید می

اسـت و در  اسـخ التهـابی  پهـا افـزایش   نقش اصلی آن
شـوند و  مقادیر زیاد سبب ترومبوز و آسیب بافتی مـی 

هـاي  واسـطه آنـزیم  بـه هـا  اکسـیدانی آن فعالیت آنتـی 
راکسید دیسـموتاز  پراکسیداز و سوپکاتاالز، گلوتاتیون 

. گیردصورت می
السـم و  پیسـموتاز مـس ـ روي در سیتو   دراکسید پسو
حضـور راکسید دیسموتاز منگنـز در میتوکنـدري   پسو
. رددا

ها سـال اسـت   نرمال دهپالپدر SODحضورهرچند 
ذیرفته شـده اسـت، اثـر التهـاب بـر روي هـر دو       پکه 

. هم چنان کنتراورسی داردSODایزوفرم 
بـراي  mRNAاند که بیـان  دید نشان دادهجمطالعات 

یابـد و  افزایش میپالپیت در پالپهر دو آنزیم هنگام 
مس و روي SODمنگنز بیشتر از SODافزایش براي 

. بوده است
ROSدر القاي تولید TLR2نشان داده شده است که 

هـا نقـش   ها در مقابل بسیاري باکتريتوسط ماکروفاژ
. دارد

درحالی کـه تنهـا در مقابـل فوزوبـاکتریوم نوکلئـاتوم      
تولیـد  TLR4هاي منطبق با است که توسط ماکروفاژ

. شودمی

.) مطالعه شود4-7جدول (ها سایتوکاین-7
ایین هستند کـه باعـث   پهاي با وزن مولکولی روتئینپ

ــع   ــا من ــک ی ــایزپتحری ــیون، تم ــرد ورولیفراس عملک
. شوداي ایمنی میهسلول

التهابی یشپهاي سایتوکاین
، IL2 ،IFNg ،IL1a ،IL1b ،TNFa ،IL6شـــــــامل 

IL12 ،IL17 وCSF ها شاملGM-CSF وM-CSF
ــر آن ــرد و اثـ ــلولی،  عملکـ ــایز سـ ــامل تمـ ــا شـ هـ

رولیفراسیون، فعال کردن، تحلیـل اسـتخوان، تولیـد    پ
. دهنده استاسخ به عوامل آزارپکموکاین، در 

TNFa اي گـرم  هـ اکتريباسخ به پمدیاتور اصلی در
ــت  ــی اس ــلی  . منف ــع اص ــیتTNFمنب ــاي فاگوس ه
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ــاي اي و منبــع فرعــی آن لنفوســیتهســتهتــک Tه
IL1عملکـرد  . هاستسلو ماستNKCک شده، تحری

اسخ التهابی در پاست و هر دو مدیاتور TNFشبیه به 
در غلظت کم روي انـدوتلیوم اثـر   . ایمنی ذاتی هستند

هاي چسبندگی گذارد و باعث افزایش بیان مولکولمی
هـا باعـث افـزایش    شود و با تـأثیر روي مونوسـیت  می

. شودها میترشح کموکاین
.تلیوم و اندوتلیوم استیپاIL1منبع فرعی 

بیشتر باعث IL1در این است که TNFبا IL1تفاوت 
) CSF(کننـده کلـونی   یشبرد عملکرد فاکتور تحریکپ

. شود تا سرکوب آندر استخوان می
LPS هـاي مونونـوکلئر را تحریـک    عملکرد فاگوسـیت

عمـل  BCellلونال کلیپکننده میکند و به عنوان فعال
کند که سبب سـنتز  را القا میIL1تولید IL6. کندمی

روتئین پـ و CRPالسما مثل فیبرینـوژ،  پهاي روتئینپ
شود که همگـی  ها میاتوسیتپتوسط هآمیلوئید سرم

بـه  IL6چنـین  هـم . شـوند اسخ فاز حاد میپمنجر به 
. کندها عمل میBCellعنوان فاکتور رشد 

ــاي یکــی از ســایتوکاین ــه ــابیشپ ــان (ی الته ــا هم ی
اسـت کـه توسـط    IL2هـم  ) Iپهـاي تایـ  سایتوکاین

ها فعال شده تولید شده و مونوسیت+CD4هاي سلول
اسـخ ایمنـی   پهـا را کـه منجـر بـه شـروع      و ماکروفاژ

. کندشود فعال میمی
و I ،IFNg ،IL12پهـاي تایـ  انـواع دیگـر سـایتوکاین   

IL17هستند .
ترین سایتوکاین درگیـر  نشان داده شده است که مهم
اسـخ  پو پالـ پي نکـروز  در تحلیل استخوان و واسـطه 

هستند و بیشتر هم TNFaو IL1یکال پاريپالتهابی 
. متکی به ایمنی ذاتی است تا اکتسابی

ها تیدپپنورو-8
هاي عصـبی هسـتند   هاي تولید شده در بافتروتئینپ

باعث حفظ تون عروق و تعدیل و که در شرایط نرمال 
هـا  گیـري بافـت  رسـانی و تنظـیم عصـب   تنظیم خون

.شوندمی

التهـابی  یشپـ فعالیـت  SPهاي خاصی مثل تیدپپنورو
هورمـون  (VIPچـون  هـایی هـم  تیـد پپامـا نورو . دارند

ــک ــدهتحریـــ ــیت کننـــ و NPYو ) aي مالنوســـ
. سوماتواستاتین ضدالتهابی هستند

ف شـده مثـل اوروکـورتین،    هـاي تـازه کشـ   تیدپپنورو
چنــین عملکــرد اســتاتین هــمآدرنومــودولین، کــورتی

اسـخ  پهـا،  TCellرولیفراسـیون  پضدالتهابی داشته و 
Th1 و تولیدTL2شوندرا مانع می .

ــ ــ SPNK12,3تور پرســ ــت رســ ، CGRPتور پاســ
CGRP1,2 وAM2 بـــــوده و هـــــر دو عملکـــــرد

. التهابی و ضدالتهابی داردیشپ
عملکرد ضـدالتهابی  . استNPY ،Y1,2,4,5ي گیرنده

ــورون ــمدارد و در نـ ــاي سـ ــک، پهـ اتیک، کولینرژیـ
. اي، حسی و مرکزي حضور داردهاي رودهنورون

و CGRPو SPهــاي عصــبی حــاوي    منشــأ فیبــر  
ژمینـال، منشـأ   ، گانگلیون تـري پالپدر Aنوروکینین 

گــانگلیون گردنــی فوقــانی و NPYفیبرهــاي حــاوي 
اتیک اسـت  پاراسمپاعصاب VIPي فیبرهاي حاومنشأ

. باشدها میکه معادن استیل در سایر بافت
ها نشان داده شده اسـت کـه   اي روي موشدر مطالعه

SP وCGRP هـا قـرار   در مجاورت نزدیک با ماکروفـاژ
تـر و  دارند که این ارتباط در الیه ادنتوبالسـتی واضـح  

.استپالپبیشتر از مرکز 
فیبرهـاي عصـبی بـا افـزایش     حین التهاب جوانه زدن 

شود اما تحریک شـدید  مشخص میCGRPو SPبیان
شود میCGRPو SPی پالپباعث کاهش مقادیر پالپ

ــه ــدپپدلیــل تمــام شــدن ذخــایر نورو کــه ب هــا در تی
. دهدهاي عصبی رخ میایانهپ

ـ پاي نشـان داده اسـت کـه در    مطالعه SPمـوش  پال
ــزایش و   ــب اف ــر   CGRPموج ــاهش تکثی ــب ک موج

. شودمیTهاي سلول
ـ پبـه  CGRPاي نشـان داده کـه افـزودن    مطالعـه  پال

TGFbرا که عضوي از خـانواده  BMP2انسانی سطح 
ــزایش   و عامــل القــاي رژنراســیون عــاجی اســت را اف

. دهدمی
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SP ،CGRP وVIP باعث انبساط عروق وNPY منجر
. شودبه انقباض عروق می

در پالــپي درد هــا باعــث کــاهش آســتانهتیــدپپنورو
. شونددار مییت عالمتپالپ

ــی نورو ــدپپبرخـ ــل  تیـ ــا مثـ ــد پپو GABAهـ تیـ
مـؤثر در  (انـد  مهـاري ) GRP(ي گاسترین کنندهریلیز

در SPدرصـد نـواحی داراي   ) هاي بدون عالمـت پالپ
داري از ضـایعات  طـور معنـی  هاي وسیع بـه وسیدگیپ

در . (وسـیدگی بیشـتر اسـت   پمتوسط یا نواحی بدون 
) تاجیپالپتمامی نواحی 

NPYسایسـین را در  پهاي آوران حساس بـه کا نورون
در واقـع مکانیسـم آنتـی   . کنـد سطح نخاعی مهار می

شــن ایجــاد شــده از طــرف نخــاع ناشــی از پسســینو
. استNPYعملکرد 
هم نقش مهمـی  پالپیوئید موضعی در پهاي اگیرنده

. کنندایفا میی پالپدر سرکوب درد 
روسـه التهـابی   پهـا در  تیـد پپهاي دیگـر نورو مکانیسم

ســازي مــدیاتورهاي التهــابی هیســتامین، شــامل آزاد
IL1,6 ،TNF ،کالژناز ،PGE2   افـزایش کموتاکسـی و ،

ــول   ــان مولک ــیتوز، بی هــاي ادهــژن، تکثیــر   فاگوس
. باشدمیIL2ها، تولید لنفوسیت

را بـا افـزایش   CGRPو SPمطالعات حیوانی کـاهش  
NPYو SP ،CGRP ،VIP. انـــد ســـن نشـــان داده 

چنین بیان فاکتورهاي رشدي آنژیوژنیک را تنظیم هم
. کنندمی

هاي تیدپپکینین و نوروها، براديکنش بین ایکوزانوئید
و اثر تنظیمـی بـا   CGRPمختلف اثر سینرژیستیک با 

NPYدارند .

Toll-likeتورهاي پرس-9
هـا توسـط   هـاي سـطحی اختصاصـی میکـروب    ملکول
PRRشوند کـه  ها شناخته میTLR تور بـراي  پو رسـ

بـه  PRRهـاي شـناخته شـده    ملکـول . لمان استپکم
هـــاي ســـطحی، اســـیدهاي نوکلئیـــک و روتئینپـــ

.تعلق دارندLTAو PGو LPSها مثل کربوهیدرات

TLRعضـو هسـتند و بـه    12هـاي شـامل   ها خانواده
). 4-8جدول . (شوندیی نیز تقسیم میهازیرگروه

ها یدپشناسایی لیTLR1,2,6ي ـ زیرخانواده
شناسایی نوکلئیک اسیدها TLR7,8,9ـ 
سـاکارید  لیپوپـ هـا مثـل لی  شناسایی لیگانـد TLR4ـ 
)LPS ( ،فیبرونکتینHSP

TLRهاي سلولها، سلها، دندرتیکها روي مونوسیت
B وTهـاي غیرایمنـی مثـل فیبروبالسـت  و     و سلول
. شوندتلیال بیان مییپا

TLR1,2,4,5,6شـوند  صورت خارج سلولی بیان میبه
ــتند  ــلول هسـ ــطح سـ ــه . و روي سـ ــورتی کـ در صـ

TLR3,7,8,9باشندداخل سلولی و درون اندوزوم می .

) NOD like)NLRتورهاي پرس-10
هـاي  PRRهـا هـم   TLR ،NLRهـاي  مشابه خانواده

سیســتم TLRالســمی هســتند کــه همــراه بــا پسیتو
عضو از 22. دهنداتوژن ذاتی را تشکیل میپشناسایی 

NLR  ــود دارد ــان وج ــدن انس ــا در ب ــه  . ه ــبت ب نس
دهنـد، و  هاي داخل سلولی واکنش نشـان مـی  اتوژنپ

ژن، ادراك تغییرات ي آنتینقش مهمی در تنظیم ارائه
جنین، مرگ سلول و متابولیک، تنظیم التهاب، تکامل 

.اسخ ایمنی اکتسابی برعهده دارندپتمایز 
NLRP  ــی از ــا زیرگروه ــکل از  NLRه ــتند متش هس

NLRP1,3,4,6,7,12  لکس چنـد  پکه در تشـکیل کمـ
. نقش دارنـد InFlammasomeروتئینی تحت عنوان پ

NLRروتئین پـ هـا شـامل یـک یـا دو     لکسپاین کمـ 
والت هـا ممکـن اسـت محصـ    ومزاین اینفالمـا . هستند

ــی از    ــب ناش ــترس و تخری ــی از اس ــایی و طیف باکتری
. هاي اندوژن را شناسایی کنندسیگنال

11-AGE/RAGE
Advanced Glycation end Products = AGE

گروهی از ترکیبات هتروژن تشـکیل شـده در محـیط    
. رگالیسمیک بیمار دیابتی هستندپهای
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ــه پرســ ــات ب ــن ترکیب ــف RAGEصــورت تور ای مخف
.شودمی

اتوژنز دیابــت پــهــا در RAGEشــود کــه تصــور مــی
نقـش دارنـد و هـم چنـین ممکـن      2و1ملیتوس نوع 

رگلیســمی پاســت مشــتقات اکســیداتیو ناشــی از های 
. دیابت باشند

هــاي حــاوي آمــین طــی تبــدیل شــیمیایی مولکــول
glycation ــر روي ــچــه ب ــا، لیروتئینپ ــدپه ــا ی ــا ی ه
ــد ــد  نوکلئوتی ــه تولی ــر ب ــا منج ــا هAGFه ــان و ی م

ــوالت  ــی"Millard"محص ــودم ــر  AGE. ش ــالوه ب ع
تواند موجب انکراتیک، میپBCellگري سمیت واسطه

.ها شودها و ماکروفاژT Cellفعال شدن 
: انــدشناســایی شــدهAGEتور پحــداقل دو نــوع رســ

RAGE وAGER1 .AGER1 بـــهAGE متصـــل و
موجب تجزیه آن شده از آسیب اکسیدانت جلـوگیري  

AGER1خـارجی،  AGEچند در زیـادي  هر. کندمی
. رودتحلیل می

توانـد  اي اندوتلیال میهدر سلولAGE-RAGEمحور 
ــان ژن ــدوتلیال،افز بی ــد ان ــاي رش ــاي فاکتوره یش اه

ذیري عروق، آنژیـوژنز و التهـاب موضـعی را القـا     پنفوذ
.کند

TNFa ،IL1B ،IL6ها مثـل  تولید بسیاري سایتوکاین
-AGEکموتاکتیک مونوسیت تحت القـاي  روتئینپو 

RAGEگیردها صورت میها و ماکروفاژدر مونوسیت .
تنظیم افزایشی رونویسـی  AGE-RAGEسیگنالینگ 

. دهدانجام میNK-kBسازي را طی فعالRAGEن ژ

ها سینندیف-12
هـــاي قـــوي تیــد پپ، )hBD(انســـانی Bســین ندیف

هـا و  منفـی هـا، گـرم  مثبـت گـرم میکروبیال علیه آنتی
.ها هستندقارچ

ورفیرومونــاس پتوکوك موتــانس، الکتوباســیل، پاســتر
. حساس هستندHBD2به A.aجینجیوالیس و 

HBDنظـر  بـه . شـوند تلیوم بیان مـی یپها عمدتاً در ا
نوکلئـاتوم  F. وجـود دارد 28HBDرسـد حـداقل   می

ــاي   ــبب الق ــاي  Aaو hBD2س ــبب الق در hBD3س
. شوندتلیال دهان مییپهاي اولسل

فاکتورهاي رشدي -13
ا را بـین  هـ تیدي هستند کـه سـیگنال  پپهاي مولکول

دهند که ممکن است منجر به سلول و بافت انتقال می
ها یا منع این سازي سلولرولیفراسیون یا فعالپتمایز، 

. عملکردها شود
ها فعالیت خود فاکتورهاي رشدي هم مثل سایتوکاین

ــه ــوکرین، را ب ــصــورت ات ــدوکرین انجــام پ اراکرین، ان
. دهندمی

.) مطالعه شود4-9جدول (
بسـیاري فاکتورهـاي رشــد زمـانی کــه بافـت ســخت     

. افتندشود داخل آن به دام مییکلسیفیه م
ــا ــدهفاکتورهــاي رشــدي الق ي اســتخوان شــامل کنن

BMP2 ،BMP7 ،EMD ،هاPDGF وIGFهستند .
BMP ،هــاTGFb وEDM در ســاخت عــاج ترمیمــی

.ی نقش دارندپالپوژر پمتعاقب اکس
یکال یا حـین حرکـات   پاريپو پالپبیماري در خالل

شده و براي تنظـیم  ارتودنسی فاکتورهاي رشدي آزاد
در MMP8باعث کاهش بیان TGFb1روسه التهابی پ

. شوددندانی میپالپو در هاي انسانیادنتوبالست
VEGFچنین به عنوان یک فاکتور رشـد مهـم   نیز هم

س از پـ شود کـه نقـش مهمـی در هیلینـگ     تلقی می
. بیماري دارد

ــنش ــولی در واک ــدیاتورهاي مولک ــاي م ه
ضدالتهابی 

مسـیر اسـید   / هاي غشـایی  یدپـ فسفولی1
آرشیدونیک 

ها ها سبب مهار التهاب وابسته به لوکوسیتوکسینپلی
اسخ به محرك به سرعت سنتز شده بـه  پشوند، در می

صورت موضعی عمل کرده و به سرعت هـم غیرفعـال   
ــی ــوندم ــینپولی. ش ــیگنال کس ــا س ــالقوه ه ــاي ب ي ه
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Counter-Regulatory التهابی یشپبراي مدیاتورهاي
ــدوژن مثــل لی  و ) هــامثــل لوکــوترین (هــا یــدپان

هســتند کــه التهــاب TNFaو IL6هــاي ســایتوکاین
. کنندوابسته به لوکوسیت را مهار می

Resolvinیـدي پي دیگري از مـدیاتورهاي لی ها دسته
هیلینگ بعد از آسـیب  ،هستند که با اثرات ضدالتهابی

.کنندتسریع می
Resolvin 3از اُمگا ،DHA وFPAشود که مشتق می

و ) EPAمشـتق از  (Eسري Resolvinهاي پتایساب
-ATو ) DHAمشــتق از RVD2و D)RVD1ســري 

RVD1-6)Asprin triggered (ــهآن ــا ب ــطهه ي واس
. شوندتولید میCOX2/LOXمسیرهاي 

هاي ضدالتهابی سایتوکاین-2
IL10و IL1Ra ،TGFbهـا مثـل   بسیاري سـایتوکاین 

. عملکرد ضدالتهابی دارند
Treg. هسـتند IL10منبع اصلی BCellها و مونوسیت

. استIL10منبع اصلی تولید 
IL10هــا مثــل تولیــد بســیاري از ســایتوکاینIL1b ،

TNFa ،IFNg وTNFaدنکرا مهار می .
، مولکـول چسـبندگی   MHCII ،CD23چنین بیان هم

ــل ســـــلولی   توســـــط CD80/CD86و 1داخـــ
. کندهاي دیگر را مهار میAPCها و سلدندرتیک

IL10هـاي آلرژیـک مثـل آسـم و رینیـت      در بیماري
در این بیماران بیـان  . کندآلرژیک نقش مهمی ایفا می

IL10هاي دنـدرتیک کـاهش   ها و سلولدر مونوسیت
. یابدمی

ــانواده  ــد خـــ ــاي جدیـــ ــامل IL10ي اعضـــ شـــ
IL19,20,22,24,26هیچ یک از این اعضا سنتز . است

ــیتوکاین ــی  س ــار نم ــا را مه ــرد  ه ــن عمک ــد و ای کن
. استIL10فرد منحصربه

)TGFB-TReg ( ــا ترشــح ــی را TGFbب ســرکوب ایمن
و IL10بـک مثبـت بـین بیـان     فیـد . کننـد تنظیم می

TGFbاي که وجود دارد به گونهIL10  سبب افـزایش
. و بالعکس. شودمیTGFbبیان 

ــلول    ــی س ــیگنالینگ داخل ــیرهاي س مس
مدیاتورهاي التهابی 

TLRمسیر انتقال سیگنال -1
TLR   اتوژن پـ ها الگوي مولکولی مـرتبط بـا)PAMP (

باشـند  ها میکه در واقع اجزاي دیواره سلولی میکروب
. شناسندرا می
LPSترین محـرك ایمنـی   یا همان اندوتوکسین بالقوه
روي CD14س بـه  پخـون و سـ  LBPبـه  LPS. است

س به بخـش خـارج   پها باند شده و سسطح فاگوسیت
ی آن پـ شود که در منتقل می) TLR4)MD-2سلولی 

ــیون  و ســــــــیگنالینگ TLR+4الیگومریزاســــــ
.شودساکارید انجام میلیپوپلی

TLR  ها در سـیگنالینگIL1R  شـوند و  اسـتفاده مـی
التهـابی و  یشپـ هـاي  موجب فعال شـدن سـایتوکاین  

. Th2شوند تا میTh1عمدتاً تمایز 
LPSز در توپوپها سبب القاي آبا فعال کردن ماکروفاژ

ــلولاستئوبالســت ــا و س ــان ه ــاي لیگام ــال په ریودنت
. شودمیTNFaسازي واسطه آزادبه

NF-kBمسیر فعال شدن -2
NF-kB1روتئین پ5یک هومو یا هترودیمرمتشکل از 

)P50( ،NF-kB2)P52( ،P65/Re1A ،C-Rel و
RelB

NFkBروتئینپالسم به پدر حالت استراحت در سیتو
سریعاً IKBدر طی تحریک . متصل استIKBمهاري 

آزاد شده به هسته NF-kBشود، فسفریله و تجزیه می
. شودبرداري از ژن هدف انجام میمنتقل و نسخه

طی دو مسـیر اصـلی کالسـیک و    NFkBفعال شدن 
. گیردآلترناتیو صورت می

مسیر کالسیک به واسطه مدیاتورهاي ایمنـی ذاتـی و   
التهــابی مثــل یشپــهــاي اکتســابی مثــل ســایتوکاین

TNFa وIL1b ،TLR ،ــا ــال BCRو TCRهـــ فعـــ
. شودمی

هـاي لنفـاوي   اهمیت مسیر آلترناتیو در تکامل ارگـان 
ــابی اســت  ــی اکتس ــتاز و ایمن ــه، هموس مســیر . ثانوی
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ــال  ــاکتور فع ــاتیو توســط ف ــدهآلترن ــلول کنن ، Bي س
القــا EBVو CD40 ،HTLV، لیگانــد bلنفوتوکســین

ردازش پـ فعال شدن این مسیر باعث افزایش . شودمی
P100 بهP52 شـود کـه بـه    مـیDNA   در ارتبـاط بـا

این حرکات . شودمتصل میRelBخودش مثل نرارتپ
. شـود چنین سبب فعال شدن مسیر کالسیک مـی هم

هــاي اکســیژن گیــري گونــهچنــین ســبب شــکلهــم
NFkBسـازي  گردد هر دو فعالمی) ROS(گر واکنش

. کندرا درگیر میTNFa ،ROSو ILBواسطه به

شده توسط التهاب تحلیل استخوان القا
بــا بررســی هیســتولوژیک ضــایعات Nairدر مطالعــه 

تلیـالی را  یپـ انرولیفراسـیو پدرصد 52اطراف ریشه، 
. درصد واقعًا کیست بودند15داشتند اما تنها 
مــان تلیـالی موجـود در لیگا  یپــهـاي ا اهمیـت سـلول  

گیـــري کیســـت و بیـــان   ریودنتـــال در شـــکل پ
ونتین اسـت کـه در تنظـیم    پروتگرین و اسـتئو پاستئو

روتگرین پاسـتئو . (اندمتابولیسم استخوان و سمان مهم
تلیــال لثــه بیــان یپــهــاي اونتین در ســلولپو اســتئو

.) شوندنمی

ــال در   ــش میکروبی ــنق ــایعات پ اتوژنز ض
یکال پاريپ

پالـ پدون حضـور بـاکتري   یک مطالعه نشان داد که ب
ري کـردن یـک دوره گـذراي    پس از سپوز شده پاکس

عفونـت انـدودنتیک منشـأ    . التهاب ترمیم خواهد شـد 
ــاکتري لــیپ ــا غالــب بــودن ب هــاي میکروبیــال دارد، ب

. منفیهوازي و گرمبی
ــت   ــی از عفون ــب ناش ــل دارد2تخری ــیب ) 1: دلی آس

نـزیم  مستقیم از محصوالت میکروبیال مثل کالژناز و آ
ي فیبـرونکتین و  کننـده سین و آنزیم تجزیهپشبیه تری

اسخ ایمنی میزبان پ) 2
هـا  TLRها مثـل  PRRي واسطهاسخ ایمنی ذاتی بهپ

. تا حدي اختصاصیات دارد

¬TCR4یافتـه در  هـاي جهـش  یک مطالعـه، مـوش  

LPS hyposensitive هـاي  اسخ به  باکتريپبا کاهش
و کاهش تخریـب  IL2و IL1گرم منفی، کاهش بیان 

استخوان اطراف ریشـه و گسـترش عفونـت و شـدیدًا     
مستعد عفونـت بـا نایسـریا مننـژیتیس یـا سـالمونال       

. شوندوریوم میمتیفی
TLR1¬هاي گـرم  نقش اصلی در شناسایی باکتري
هـاي فاقـد   مـوش )روتئینپوپـ و لیLTA ،PG(مثبـت  
TLR2توکوك موتانس پشدیداً مستعد آلودگی با استر

.توکوك نومونیهپاورئوس یا استرو 
LTAــثالً در اي ــب آ مـ ــالیس موجـ ــوز در پوپفکـ تـ

هـاي  هـا، فیبروبالسـت  هـا، استئوکالسـت  استئوبالست
ــان  ــاژ پلیگام ــال، ماکروف ــل ریودنت ــا، نوتروفی ــا و ه ه

، TNFa ،IL1b ،IL6(سازي مـدیاتورهاي التهـابی   آزاد
IL8 ،PGE2 (شودها میسیتواز لوک .

: یکـال پاريپهاي ایمنی در تشکیل ضایعه نقش سلول
رادیکـوالر  ريپـ هاي ایمنی در ضایعات بیشترین سلول

بیشـتر  Tهاي سلول. ها هستندلنفوسیتوهاماکروفاژ
. هستندBهاي یا مساوي سلول

ــان داد  ــدگان نش ــه روي جون ــک مطالع ــه: ی ــال ب دنب
روز اول فــاز فعــال تحلیــل   15وژر عــاج در پاکســ
و در ادامـه  فـاز مـزمن بـا     Thوان سلول غالـب  استخ

. را داریمTSسلول غالب ، نشنپحداقل اکس
هاي بـدون تیمـوس نشـان داد    یک مطالعه روي موش

یکـال بـا گـروه کنتـرل اخـتالف      پاريپسخ بافت اپکه 
. داري داردمعنی

بـا  TCellهـاي بـا نقـص    یک مطالعه دیگر روي موش
انـدازه ضـایعه   ،وژرپآمیزي دو هفته بعـد از اکسـ  رنگ

در . تـر بـود  هاي نرمال کوچـک رادیکوالر در موشريپ
سایز ضایعه در دو گروه مشابه و در هفته 6و 4هفته 

.تر بودهاي نرمال اندکی بزرگهشتم در موش
. وجود نداشت Tهاي هاي داراي نقص سلولدر موش

. کاهش یافته بودBهاي تعداد سلول
بعد از ) Tsبیشتر از T)Thهاي نرمال سلولدر موش

. یدا شدپهفته در ضایعات 4
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ها، نقـش مهمـی در   Tها و نه BCellدر یک مطالعه 
. شدن عفونت اندو داشتندخشپیشگیري در پ

هاي تحلیل استخوان مکانیسم
ها تنظیم تشکیل و فعالیت استئوکالست

روز پبرخالف تحلیل اسـتخوان ژنرالیـزه کـه در اسـتئو    
شـود، تحلیــل لوکـالیزه اسـتخوان در فــک    دیـده مـی  

ــعی و   ــابی موضـ ــنش ایمنـــی التهـ ترکیبـــی از واکـ
. استئوکالستوژنز موضعی است

هـا  هـا و ماکروفـاژ  هاي التهابی ازجمله لنفوسیتسلول
هـا را  و کموکـاین IL1و TNFهـایی مثـل   سایتوکاین

ــی  ــد م ــدتولی ــیت. کنن ــیت لنفوس ــا، مونوس ــا و ه ه
ــدرتیک ــلدن ــول س ــا در گران ــاي ه ــه ــال پاريپ یک

. سازندرا میRANKLتور پي رسکنندهفعال
داري طــور معنــیدر گرانولــوم بــهRANKLبیــان ژن 

. هاي کنترل استبیشتر از بافت
براي افـزایش تمـایز   M-CSFو RANKLدو سیگنال 

. از استئوکالست به استئوکالست الزم استسیشپ
RANKL  ،ــال ــایز را ارســ ــایی تمــ ــیگنال نهــ ســ

هـا را  استئوکالست را فعال کرده و بقاي استئوکالست
.دهدافزایش می

TCell ــا و ــد   BCellهـ ــث تولیـ ــالغ باعـ ــاي بـ هـ
طـور غیرمسـتقیم بـا    شوند بلکه بـه استئوکالست نمی

وي ر) OPG(روتگرین پیـــا اســـتئوRANKLتولیـــد 
. گذارداستئوکالستوژنز اثر می

OPGــا ات ــب ــه ص ــار  RANKLال ب ــت آن را مه فعالی
ـ پدر OPGبیان .کندمی سـالم و ملتهـب انسـان    پال

. رادیکوالر گزارش شده استريپبرخالف ضایعات 
RANKLهـــاي بـــدن و ي ســـلولرا همـــهOPG را

برخالف . دنکنهاي با منشأ مزانشیمال تولید میسلول
RANKL ،RANK)تور پرســـRANKL ( فقـــط روي
سـاز  یشپـ هـاي بـالغ و   ها، استئوکالستسلدندرتیک

. ها وجود دارداستئوکالست
هاي با التهـاب مـزمن   در بافتRANKL/OPGنسبت 

چنـین  هـم . بیشتر از بافت سالم گـزارش شـده اسـت   

هـاي بـا   مثبـت در بافـت  RANKLاي هـ تعداد سلول
لتهـاب متوسـط   انفیلتریشن التهابی شـدید بیشـتر از ا  

. است
ــتم  ــکیل  RANK/RANKLسیســـ ــراي تشـــ بـــ
هـاي لیگامـان   سـلول . ها ضـروري اسـت  استئوکالست

ــم پ ــال هـ ــم RANKLریودنتـ ــد OPGو هـ را تولیـ
اي دارد، که بیان گستردهRANKLبرخالف . کنندمی

RANK ــه رســــ ــا روي  پکــ ــت، تنهــ تور آن اســ
هـا وجـود   OCPسل و دندرتیک،هاي بالغاستئوکالست
و OPGهاي هدف اصـلی بـراي   ها سلولدارد، که این

RANKLهستند.

مهار تحلیل استخوان 
اتیـت  پآها تمایل زیادي به هیدروکسـی فسفوناتبیس

ــعی   ــت موض ــه غلظ ــد در نتیج ــطح وداردارن روي س
اسـتخوان افــزایش یافتــه و از ایـن طریــق بــا تحلیــل   

. کنداستخوان تداخل می
: شوندبندي میر دو دسته طبقهها دفسفوناتبیس

ــوبیس-1 ــفوناتآمین ــدرونات،  پ: فس ــدرونات، آلن امی
رزیدرونات، زولدرونات 

تیدرونات و کلودرونات ا: فسفوناتآمینوبیسنان-2
یروفسـفات سـنتاز   پگروه آمینو از طریق مهار فارنزیل 

ــیون لی ( ــت مدیفیکاس ــروري جه ــزیم ض ــدي در پآن ی
GTP   و تغییـــر ) ئینروتپــ هــاي بانـــد شــونده بـــه

هـا و در  ارگانیزاسیون اسکلت سلولی در استئوکالست
. باشدها مینتیجه مهار فانکشن استئوکالست

شدیداً به فانکشن اسـکلت  Ruffledي یدایش حاشیهپ
شـونده  هاي بانـد روتئینپسلولی وابسته است و توسط 

. شودتنظیم میRacو Rhoمثل GTPبه 
ATPهاي وابسته به ي آنزیمآمینو مهارکنندهگروه نان

اي هـ ي وابسته به آنـزیم عنوان مهارکنندههستند و به
ATPتـوز  پوپکننـد کـه منجـر بـه افـزایش آ     عمل می

.شوداستئوکالست می
ــم  ــمکانیسـ ــیسپـ ــفوناتاتوفیزیولوژي بـ ــا فسـ هـ

ــولتی ــر ریمادلینــگ   م ــامل تغیی ــال اســت ش فاکتوری
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تحلیـل اسـتخوان، مهـار    استخوان، افـزایش سـرکوب  
فسفونات در بافت نرم، رخ دادن آنژیوژنز، سمیت بیس

ــی     ــت، جراح ــا عفون ــاب ی ــا، الته ــی میکروتروم دائم
دنتوآلوئوالر 

ریودنتیـت  پ:ONJي کننـده فاکتورهاي مسـتعد 
لنـت و  پخود، جراحی ایموژر مداوم خودبهپشدید، اکس

یکال پاريپجراحی 

هـا در تحلیـل اسـتخوان    نقش سـایتوکاین 
رادیکوالر ريپ

در تحلیـل  IL11و TNFa ،IL1 ،IL6هاي سایتوکاین
ــه   ــاب ب ــاد الته ــتخوان و ایج ــعی و  اس ــورت موض ص

. سیستمیک نقش دارند
IFNg ،IL12 وIL18 ــد نقــش ــهــر چن التهــابی یشپ

یکـال  پاريپـ رسـد در ایجـاد ضـایعه    نظر نمیدارند، به
. نقش داشته باشد

در گرانولوماي انسـان بـین شـدت ارتشـاح التهـابی و      
رابطـه  IL4هاي مونونوکلئور مثبت بـراي  درصد سلول

بـین  . غالـب اسـت  Th2دهد وجود دارد، که نشان می
کنند نیـز  بیان میTNFaو IL6هایی که تعداد سلول

اثـر  TNFaو IL6رابطه وجود دارد یعنی در گرانولوم 
. سینرژیسم دارند

بیـان  TNFaو IL1aهایی کـه  تعداد سلولدر موش
ایــن دو . کننــد بــا ســایز ضــایعه متناســب اســتمــی

هایی که حاوي انفیلتره التهابی یـا  سایتوکاین در محل
یکال هستند در سـطح  پاريپها در ضایعه فیبروبالست

. شودباالیی بیان می
، Th1هاي نـوع  ، اکثر سایتوکاینپالپوژر پس از اکسپ

ــی  ــایعات IFNgو IL2 ،IL12یعن ــدر ض ــال پاريپ یک
Th2هـاي  البتـه بیـان سـایتوکاین   . یابنـد افزایش مـی 

ــهIL4 ،IL6 ،IL10 ،IL13شــامل  طــور مشــابه هــم ب
. یابدروز کاهش می28س از پیابد اما افزایش می

ي سـایتوکاینی  دهد که یک شبکهاین نتایج نشان می
د اسخ بـه عفونـت باکتریـایی وجـو    پکس در پاريپدر 

التهــابی تنظــیم شــده یشپــدارد و اینکــه مســیرهاي 

احتماًال در حـین تخریـب اسـتخوان    Th1ي واسطهبه
. یکال غالب استپاريپ

س از پیا هر دو IL1 ،TNFتور پهاي فاقد رسدر موش
اي و هسـته هـاي تـک  ، بسیج فاگوسـیت پالپوژر پاکس

PMN ثانیًا . یابدرادیکوالر افزایش میريپها به ضایعه
هـاي  هـا در بافـت  سـل Bنفـوذ  پالپوژر پس از اکسپ

گیـري ضـایعه   چنـین شـکل  هـم . میزبان بیشـتر شـد  
IL1هـاي  تورپاستئولیتیک در حیوانات با نقص در رس

سـیگنالینگ  . هاي کنترل بودتر از موشبزرگTNFیا 
واسـطه  براي استئوکالستوژنز بـه IL1یا TNFتور پرس
Bاسـتخوان ضـروري نیسـت امـا در     ها و تحلیـل سل

هـوازي مخـتلط   هـاي بـی  حفاظت میزبان علیه عفونت
.نقش حیاتی دارد

هـا  باعث افزایش ساخت استئوکالستTNFaهر چند 
شـود، حـذف   مـی LPSو تحلیل استخوان مـرتبط بـا   

واسـطه  تحلیل استخوان ایجاد شـده بـه  TNFتور پرس
BCellرا کاهش نداد .
یشـگیري  پدر IL1و TNFaتور پیگنالینگ رسبین س

. تر استمهمIL1هاي اطراف خش عفونت به بافتپاز 
ـ پوژر پمتعاقب اکسـ  در مـوش، در روز چهـاردهم،   پال

و ) ایهپبرابر 2به بیش از (رسد یک میپبه IL4تولید 
کنـد و بـه حـد اولیـه     یدا مـی پروز کاهش 28س از پ

. رسدمی
ــاروي مکانیســمIL6حــذف ــان در ه ــاعی میزب ي دف

طوري که ضـایعه  گذارد، بهیکال اثر میپاريپضایعات 
هفتـه ایجـاد   2سـرعت و در عـرض   بهرادیکوالرريپ

گیـري  مثبـت شـکل  IL6هـاي  شود امـا در مـوش  می
. تر استضایعه آهسته

ــوش ــص  در م ــاي داراي نق ــل  IL6ه ــزایش تحلی اف
هـا، افـزایش   استخوان با افزایش تعـداد استئوکالسـت  

و IL1aهاي تحلیلـی اسـتخوان مثـل    بیان سایتوکاین
IL1b یکـال و کـاهش بیـان    پاريپـ ضایعهIL10  کـه

. سایتوکاین ضدالتهابی است همراه است
داري در اثـر ضـدالتهابی معنـی   IL6س بیان اندوژن پ

.تعدیل عفونت دارد



)2019اینگل (خالصه کتاب اندودانتیکس 22

داري تحلیـل  طـور معنـی  بـه IL10ي فاقد هادر موش
دنبال عفونت از گروه کنترل بیشتر است و استخوان به

بـیش  (یابـد  ها واضحاً افزایش میدر بافتIL1aتولید 
ــر ــوش). از ده براب ــا در م ــد ام ــاي فاق ــل IL4ه تحلی

کــاهش IL1aیابــد و تولیــد اســتخوان افــزایش نمــی
. یابدمی

IL10 و نهIL4دوژن مهم هنگام عفونـت  مهارکننده ان
IL1aرسد که از طریـق مهـار بیـان    نظر میاست و به
. کندعمل می

IL12 وIL18 ــکل ــاري روي شـ ــرات مهـ ــري اثـ گیـ
با این حال در تحلیل اسـتخوان  . ها دارنداستئوکالست

عـادي  Knock outهـاي  یکال اختالفی بـین مـوش  پا
. وجود نداشت

. مطالعه شود4-10جدول 

زدیاد حساسیت هاي اواکنش
: شودبندي میمختلف طبقهپتای4در 

Type I : ــل ــت س ــیون ماس ــا و دگرانوالس ه
ــل ــطه  بازوفی ــه واس ــا ب ــازي و آزادIgEه س
. هیستامین

. اسم و خفگیپمتعاقب آن وازودیالتاسیون و برونکواس
آنافیالکسی : نوع سیستمیک

ی پآتو: نوع موضعی
سیلین، غـذاها، نـیش   نیپ: اسخپهاي ایجاد این آلرژن

حشرات، گرده گیاهان 
.شوددر صورت تماس مزمن، آسم ایجاد می

روي IgEلینـگ  س از تمـاس دوم بـا آلـرژن کـراس    پ
و C3aشـدن  افتـد و آزاد ها اتفاق میسلسطح ماست

C5aسـازي  هـا و آزاد سلمنجر به دگرانولیشن ماست
. شودمدیاتورها می

هرچند سایر .هیستامین استترین این مدیاتورها مهم
و Th2هاي ها، سایتوکاینمدیاتورها شامل ایکوزانوئید

. شوندها هم آزاد میکموکاین
در صــورت ایجــاد شــرایط اورژانــس بایســتی تزریــق  

.نفرین سریعاً انجام شودیپزیرجلدي ا

Type II: ازدیــاد حساســیت سایتوتوکســیک
Abوابسته به 

ي واســطهتواننــد بــههــاي ســطح ســلول مــیژنآنتـی 
تور پیا رسـ FCgRهاي التهابی که اینتراکشن با سلول

C3b  در ایـن مـوارد اغلـب    . دارند ایجاد آسـیب کننـد
هدف براي فاگوسیت بسیار بزرگ اسـت و  سایز سلول

. دهدبه جاي فاگوسیتوز آسیب بافتی رخ می
ــواع آن ، )ABO(ناســازگاري فاکتورهــاي خــونی : از ان

و آنمی همولیتیک خودایمنی Rhفاکتور 

Type III :   ــطه ــا واس ــیت ب ــزایش حساس اف
هاي ایمنی لکسپکم

بـادي در  ژن ـ آنتـی  هـاي آنتـی  لکسپتجمع زیاد کمـ 
کند امـا  ها را تحریک میاسخ ایمنی فاگوسیتپبافت، 

هاي ژن در بافت مثل کلونیدلیل محتواي زیاد آنتیبه
تی را خـواهیم  روتئازها و آسـیب بـاف  پمیکروبی تولید 

. داشت
واکـنش آرتـوس، بیمـاري سـرم،     : پهاي این تایمثال

وس اریتماتوز سیستمیک و گلومرولونفریتپلو
Type IV: افزایش حساسیت با واسطه سلول یا

تأخیري
و ایجـاد  +CD8یـا  +CD4اي هـ ، سلولTh1با واسطه 

. گیردآسیب ناشی از سایتوکاین صورت می
ها، هاي آلرژیک به باکتريواکنش: هاي آن شاملمثال

هـا، درماتیـت تماسـی، گرانولومـاي     ها و قـارچ ویروس
واکـنش  (مزمن مثل سل و جزام و تسـت توبرکـولین   

Mantoux (

انواع دیگر ازدیاد حساسیت 
بیماري گریـوز در ایـن   :یازدیاد حساسیت تحریک

تولیـد  السماسـل بـه   پهاي سلول. گیرددسته قرار می
در تیروئیـد  TSHتور پهاي خودي علیه رسـ باديآنتی

دهند در نتیجـه غـده بـه تولیـد تیروکسـین      ادامه می
اسـخ  پبک منفـی  هاي فیددهد و به مکانیسمادامه می

. دهدنمی
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LPSمثل واکنش شدید به :ازدیاد حساسیت ذاتی
باعـث  LPS. شودتیک میپکه موجب سندرم شوك س

شــده و  IL1و IL6 ،TNFaشــدن سیســتمیک  آزاد
. شودلمان به میزان زیاد فعال میپکم

ها در ارتباط با انتروتوکسین تیک گرم مثبتپشوك س
ها هـم گـزارش شـده    ها یا استافیلوکوكتوکوكپاستر
.است

اي از التهاب سیستمیک بـه عنـوان نتیجـه   
عفونت اندودنتیک 

در طی عفونت حاد یا بعد از آسیب بافتی یک افزایش 
طور التهابی در خون بهیشپهاي در غلظت سایتوکاین

ــه ــیIL6و IL1 ،TNFaدر اولی ــدرخ م و IL1. ده
TNFa  ــاي ــر بـــر روي بخـــش تنظـــیم دمـ ــا اثـ بـ

موجب افزایش IL1. شودوتاالموس موجب تب میپهی
IL6هـا موجـب   اتوسیتپشده که آن هم با اثر روي ه

هاي فاز حاد روتئینپالسما به نام پهاي روتئینپسنتز 
-a1روتئین پو گلیکـو SAPو MBLو CRP. شـود می

acidها هستندروتئینپترین این شایع .
CRP وMBLلمـان و ذخیـره   پدر ثبات کمC3b  کـه

SAP. سونین است روي سلول باکتري نقـش دارنـد  پا
هـاي  ین سولفات بـه آنـزیم  دروایتنتواند همراه با کمی
ــل کات زولیزو ــال مث ــین پم ــود Bس ــل ش ــن . متص ای
ــ ــریالر  پکم ــات فیب ــی از تجمع ــه جزئ ــدیل ب لکس تب

هـاي مـزمن مشـارکت    شود که در عفونتآمیلوئید می
.کندمی
ــ ــامل  پ ــاد ش ــاز ح ــر در ف ــوژن، : روتئین دیگ فیبرین

ــرونکتین، هـــــا  ــین، پفیبـــ توگلوبین، آنژیوتانســـ
و C3 ،C9لمــان پي کمهــاروتئینپــالســمین، پسرولو

، و a1روتئینــــــاز پي ، مهارکننـــــده Bفـــــاکتور  
. سینپکیموتریآنتی

ي مغز استخوان اثر کرده تا روهادر نهایت سایتوکاین
اي سـفید و ایجـاد لوکوسـایتوز    هـ باعث تولید گلبـول 

اي سـفید بـه میـزان    هـ شوند تا جایی که تعداد سلول

4000-10000به جاي رنـج نرمـال   20000-15000
. برسند

و CRPتوانـد بـا افـزایش    عفونت اندودنتیک حاد مـی 
SAA    موجب التهاب سیستمیک شـود و بعـد از رفـع

. یابندکم کاهش میعفونت حاد هم کم
، CRP ،IL1 ،IL2دهد کـه  نتایج یک مطالعه نشان می

IL6 ،ADMA ،IgA ،IgG وIgM در بیمــــــــــاران
یکال در مقایسه با گروه کنتـرل افـزایش   پنتیت اریودپ

. دارند
و IgG ،IgMدهد کـه  مطالعه متاآنالیز دیگر نشان می

IgA یکال داشـتند نسـبت   پریودنتیت اپدر افرادي که
و CRP ،IGA ،IgEبه گروه کنترل افـزایش داشـته و   

IgM وIgG  تفاوت قابل توجهی قبل و بعد از درمـان
.نداشتند


