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Abstract
Background and Objectives: Systemic sclerosis (SSc) or scleroderma
is a chronic connective tissue disease with unknown etiology. This
chronic disease is characterized by vascular changes, immune
dysfunction, and internal organ fibrosis. Interstitial lung disease (ILD)
is a frequent complication and a major cause of mortality in SSc
patients. So far, no effective treatment has been identified for this
disease. Based on the evidence proposing inflammation as the primary
cause of fibrosis in SSc, administration of glucocorticoids has been
suggested for the treatment of SSc-ILD. This study was conducted with
the aim of investigation of the therapeutic effect of dexamethasone in
the mouse model of systemic sclerosis.
Methods: In this experimental study, bleomycin was injected
subcutaneously into BALB/c mice to induce pulmonary fibrosis. For
intervention with dexamethasone, the mice intraperitoneally received
14 doses of the drug. To determine the effectiveness of dexamethasone,
histopathological evaluation of lung fibrosis, was performed by
Masson's trichrome staining.
Results: In this investigation, bleomycin induced severe pulmonary
severe lung fibrosis, and injection of dexamethasone significantly
decreased collagen deposition and lung fibrosis (p<0.0001).
Conclusion: The results of this study indicated that dexamethasone can
reduce bleomycin-induced pulmonary fibrosis in the mouse model of
SSc; therefore, treatment with dexamethasone can be useful in
inhibiting pulmonary fibrosis in the patients with SSc.
Keywords: Bleomycin; Scleroderma; Systemic sclerosis; Animal
model; Dexamethasone.
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اثر دگزامتازون بر فیبروز ریوی القاشده با بلئومایسین در مدل موشی سیستمیک
اسکلروزیس
ساالر پشنگزاده ،1مرجان طاهریان ،1فاطمه وفا شعار ،1علی انیسیان ،2کاظم موسویزاده ،3هادی پورمقیم ،4نازنین مجتبوی*1
1گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،

زمینه و هدف :سیستمیک اسکلروزیس ) (SScیا اسکلرودرمی ،یک بیماری مزمن بافت همبند

ایران.

با اتیولوژی نامشخص است .این بیماری مزمن با تغییرات عروقی ،اختالالت سیستم ایمنی و فیبروز

2گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی،

ارگانهای داخلی مشخص میگردد .گرفتاری ریوی بهصورت

دانشگاه ابهر ،ابهر ،ایران.

 ،(Interstitial Lung Disease) ILDیک درگیری شایع و علت اصلی مرگ در بیماران

3دانشکده فناوریهای نوین ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.

SSc

میباشد .تاکنون هیچ درمان مؤثری برای بیماری مشخص نشده است .براساس شواهدی که
التهاب را عامل اولیه بروز فیبروز در  SScمطرح میکنند ،گلوکوکورتیکوئیدها برای درمان
 SSc-ILDپیشنه اد شده است .این مطالعه با هدف بررسی اثر درمانی دگزامتازون در مدل موشی

4گروه مطالعاتی اسکلرودرمی ،بیمارستان

سیستمیک اسکلروزیس انجام شد.

فیروزگر ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،

روش بررسی :در این مطالعه تجربی برای ایجاد فیبروز ریوی ،بلئومایسین بهصورت زیرجلدی

تهران ،ایران.

به موشهای  BALB/cتزریق گردید .جهت مداخله با دگزامتازون ،موشها  14دوز دارو را
بهصورت داخل صفاقی دریافت کردند .بهمنظور تعیین اثربخشی دگزامتازون ،ارزیابی
هیستوپاتولوژیکی و میزان فیبروز ریه با ماسون تریکروم انجام شد.

*نویسنده مسئول مکاتبات:

یافتهها :در این بررسی ،بلئومایسین ،فیبروز ریوی شدید را القا کرد و تزریق دگزامتازون

نازنین مجتبوی؛ گروه ایمونولوژی،

بهصورت معنیداری ،میزان رسوب کالژن و فیبروز ریه را کاهش داد (.)p>0/0001

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد دگزامتازون قادر است فیبروز ریوی القاشده با

ایران ،تهران ،ایران.

بلئومایسین در مدل موشی اسکلرودرمی را کاهش دهد؛ بنابراین درمان با دگزامتازون ممکن است

آدرس پست الکترونیکی:
mojtabavi.n@iums.ac.ir
تاریخ دریافت97/6/25 :
تاریخ پذیرش97/7/28:

در مهار فیبروز ریوی بیماران مبتال به  SScمؤثر واقع گردد.
کلید واژهها :بلئومایسین؛ اسکلرودرمی ،سیستمیک اسکلروزیس ،مدل حیوانی؛ دگزامتازون.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Pashangzadeh S, Taherian M, Vafashoar F, Anisian A, Mousavizadeh K,
Poormoghim H, et al. The effect of dexamethasone on Bleomycin-induced lung
fibrosis in the mouse model of systemic sclerosis.
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مقدمه

مدلهای حیوانی ،ابزارهای کارآمدی جهت درک بهتر

سیستمیک اسکلروزیس ) (SScیا اسکلرودرمی ،یک بیماری

پاتوفیزیولوژی بیماریهای انسانی و مطالعه استراتژیهای درمانی

مزمن بافت همبند با اتیولوژی نامشخص است .این بیماری با

جدید به شمار میروند .مدلهای حیوانی متعددی برای تقلید

فیبروز پوست و ارگانهای داخلی ،تغییرات عروقی ،اختالالت

بیماری سیستمیک اسکلروزیس طراحی شده است .همچنین القای

سیستم ایمنی و تولید اتوآنتیبادیهای اختصاصی مشخص

فیبروز ریوی با تزریق مستقیم بلئومایسین داخل تراشه ) (ITو

میگردد ( .)1این اختالل خودایمن در بزرگساالن از هر دو جنس

زیرجلد ) ،(SCامکانپذیر است ،اما محل شروع ضایعات

دیده میشود ،ولی در زنان بین سنین 30-50سال شایعتر است (.)2

فیبروتیک در دو روش با هم متفاوت است .در تزریق بلئومایسین

درگیری ارگانها در  SScمتغیر بوده ،اما ریه یکی از شایعترین

داخل تراشه ،ضایعات در پریبرونشیال و برونشیوالر ایجاد

ارگانهایی است که در این بیماری گرفتار میشود؛ بهطوریکه

میشود؛ درحالیکه در تزریق زیرجلدی ،شروع ضایعات از

درگیری ریوی در  %70-90موارد دیده شده است ( .)3درگیری

سابپلورال و پریواسکوالر است ( Yamamoto .)17و همکاران

ریوی بهصورت  ،(Interstitial Lung Disease) ILDعلت اصلی

در سال  ،1999مدلی را برای اسکلروز سیستمیک در موشها ارائه

مرگ و شاخصی مهم در پیشآگهی بیماران  SScمیباشد (.)5،4

دادند که در آن روش تزریق زیرجلدی و روزانه بلئومایسین

تاکنون هیچ درمان مؤثری برای این بیماری مشخص نشده است

بهمدت  28روز در دوزهای باالتر از  10میکروگرم باعث فیبروز

( .)7،6همچنین  ILDمیتواند یکی از تظاهرات اولیه بیماری SSc

ریوی و پوستی در موشهای ( BALB/cگونه مقاوم به

باشد ( .)8مطالعات نشان میدهند در  SSc-ILDآسیب اندوتلیال و

بلئومایسین) شد .همچنین فیبروز پوستی در محل تزریق بلئومایسین

اپیتلیال قبل از التهاب و فیبروز روی میدهد (.)9

مشاهده گردید و محلهای دور از تزریق ،سالم بودند ( .)18در
SSc

روش تزریق زیرجلدی ،فیبروز ایجادشده در پوست با آسیب

مطرح میکنند ،گلوکوکورتیکوئیدها و داروهای سرکوبگر ایمنی

مداوم و متعدد در طول  28روز به اندوتلیوم و اپیتلیوم باعث

نیز برای درمان  SSc-ILDپیشنهاد شدهاند ،اما اثربخشی

ایجاد آپوپتوز ،اختالل عروقی و التهاب میشود که در مراحل

گلوکوکورتیکوئیدها کماکان مورد اختالفنظر بوده و هنوز

بعدی و با گذشت زمان فیبروز ایجاد میگردد و این روند میتواند

کمبود شواهد مستدل در این زمینه وجود دارد ( .)10طبق

مشابه با روند اختالل ایجادشده در اسکلرودرمی باشد .از طرف

گزارشهای موجود ،گلوکوکورتیکوئیدها ممکن است در برخی

دیگر ،فیبروز ایجادشده از پلور شروع میشود که برای SSc-ILD

شرایط بر  SSc-ILDمؤثر باشند (.)12،11

تشخیصی است؛ بنابراین این مدل برخالف تزریق داخل تراشه که

در پاسخ به آسیب ،سلولهای التهابی وارد ریه شده و همراه با

بیشتر فیبروز ریوی ایدیوپاتیک ) (IPFرا تقلید میکند ،برای القای

سلولهای ساکن ریه ،مدیاتورهایی را آزاد میکنند که تکثیر

مدل SSc-ILDمناسبتر بوده و به بیماری انسانی شباهت بیشتری

فیبروبالستها و رسوب کالژن را در ناحیه بینابینی

دارد ( .)19،17مطالعات در زمینه بررسی اثر کورتیکواستروئیدها

( )Interstitiumریه تحریک میکنند ( .)13ازآنجا که تکثیر

بر فیبروز ریوی در مدلهای تزریق درون تراشهای بلئومایسین و

فیبروبالستها (فیبروپرولیفراسیون) که بهموازات التهاب رخ

 ،IPFنتایج قابلقبولی شامل کاهش رسوب کالژن و تضعیف

میدهد ()14؛ یک پدیده زودهنگام و برگشتپذیر است میتواند

فیبروز ریوی ارائه دادهاند ( ،)20،16اما تاکنون اثرات ضدفیبروزی

بهعنوان یک هدف درمانی مهم ،قبل از آنکه فیبروز

این داروها بر روی مدل فیبرز ریوی  ILDبررسی نشده است؛

غیرقابلبرگشت ریه اتفاق بیفتد ،مطرح باشد ()15؛ بنابراین نقطه

بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر پروفیالکتیک دگزامتازون

زمانی که در آن درمان کورتیکواستروئیدهای ضدالتهابی آغاز

(از دسته داروهای گلوکوکورتیکوئیدی) بر مهار فیبروز در این

میشود ،در اعمال اثرات ضدفیبروزی آن نقش تعیینکننده دارد

مدل فیبروز ریوی (سیستمیک اسکلروزیس) انجام شد.

براساس شواهدی که التهاب را عامل اولیه بروز فیبروز در

(.)16
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روش بررسی

" "Center of Experimental and Comparative Studiesمنتقل

در این مطالعه تجربی ،موشهای  6-8هفتهای ماده از نژاد

شدند .جهت تطابق موشها با محیط آزمایشگاهی و رسیدن به

 ،BALB/cپس از خریداری از انستیتو پاستور و سپریکردن

وزن مطلوب ،حیوانات  2هفته در این مرکز نگهداری شدند،

دوران قرنطینه بهصورت تصادفی به گروههای (هرگروه شامل 10

سپس موشهای  8-10هفتهای بهطور تصادفی به گروههای

موش) زیر تقسیم شدند:

ذکرشده تقسیم و  5عدد حیوان در هر قفس در شرایط استاندارد

 -1گروه کنترل )(Control؛

(دما ،رطوبت مناسب و محیط عاری) با دسترسی به آب سالم و

 -2گروه بلئومایسین ) :(BLMگروه تیمارشده با بلئومایسین که

غذای آزمایشگاهی مناسب جوندگان ،نگهداری شدند .تزریقات

بهطور روزانه تا  28روز ( 5میلیگرم برکیلوگرم بهصورت روزانه)

با رعایت شرایط استریل انجام گرفت .بلئومایسین در ناحیه پشت

 100میکرولیتر از بلئومایسین را بهصورت زیرجلدی دریافت

گردن و دگزامتازون در صفاق تزریق گردید .قبل از شروع

کردند.

تزریقات ،ناحیه پشت گردن موشها (محل تزریق بلئومایسین)

 -3گـروه بـلـئـومـایـسـیـن همــراه بـلـئـومـایـسـیـن+دگـزامتـازون

تراشیده شد .طول مدت القا و مداخله 28 ،روز بود که از روز یکم

) :(BLM+DEXگروه تیمارشده با بلئومایسین همراه با

تا بیست و هشتم در نظر گرفته شد .برای القای فیبروز روزانه5 ،

دگزامتازون که از یکروز قبل از شروع دریافت بلئومایسین تا

میلیگرم برکیلوگرم بلئومایسین (معادل  100میکرولیتر) به مدت

روز سیزدهم ،دگزامتازون را (به میزان یک میلیگرم برکیلوگرم

 28روز به موشهای گروههای  BLMو  BLM+DEXبهصورت

در روز)بهصورت داخل صفاقی دریافت کردند.

زیرجلدی در ناحیه تراشیدهشده ،تزریق گردید .یکروز قبل از

موشهای  BALB/cاز مرکز انستیتو پاستور کرج خریداری و به

شروع دریافت بلئومایسین تا روز سیزدهم ،دگزامتازون (دوز یک

مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران

میلیگرم برکیلوگرم بهصورت روزانه) بهصورت داخل صفاقی
تزریق شد (شکل شماره .)1

شکل شماره  :1روش القای مدل سیستمیک اسکلروزیس در موشها و مداخله با دگزامتازون.

در ادامه ،روز بیست و نهم موشها تحت تأثیر تزریق سه برابر دوز

با استفاده از دستگاه میکروتوم از بلوکهای پارافینه ،برشهای

بیهوشی کتامین و زایالزین دچار آتانازی شده و پس از قطع

بافتی تهیه و بر روی الم قرار گرفتند .در ادامه ،المها پارافینزدایی

تنفس ،قفسه سینه موشها باز و ریه خارج گردید ( ،)21سپس ریه

و آبدهی شده و رنگآمیزی با استفاده از کیت رنگ ماسون

در فرمالین بافری فیکس شد تا بلوکهای پارافینه از بافتها

تریکرم بافت مؤسسه تحقیقاتی و تولیدی شیمی پژوهش آسیا و

درست شود.

مطابق با دستورالعمل آن انجام گرفت .بررسی کمّی فیبروز ریه در

پس از  24ساعت غوطهوری در فرمالین ،بافتها از فرمالین

المهای رنگآمیزیشده با رنگ ماسون تریکروم ،براساس متد

خارج ،سپس با برش مناسب و قرارگیری در قالب بهوسیله دستگاه

توصیفشده توسط  Jiangو همکاران انجام شد (.)22

 Tissue processorاز بافتها ،بلوک پارافینی تهیه شد.
89
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المهای رنگشده با ماسون تریکروم در زیر میکروسکوپ نوری

با استفاده از این روش ،میزان کالژن بافتی ابتدا به روش کیفی،

با بزرگنمایی  200Xمورد بررسی قرار گرفت.

سپس نیمه کمّی بررسی شد .در مطالعه برشهای بافتی

(در این رنگآمیزی ،هستهها به رنگ سیاه و سیتوپالسم ،کراتین،

رنگآمیزیشده با ماسون تریکروم ،تزریق زیرجلدی بلئومایسین

فیبرهای عضالنی و بینسلولی به رنگ قرمز وکالژن به رنگ آبی

به مدت  4هفته باعث فیبروز ریوی شد و فیبروز ریوی با

دیده میشوند که افزایش رنگ آبی دلیل بر افزایش میزان کالژن

درگیرکردن پلور به سمت نواحی زیر پلور گسترش یافت .درصد

است ).برای هر نمونه 10 ،میدان دید تصادفی انتخاب و عکس

نواحی فیبروتیک در گروه  BLMنسبت به گروه کنترل ،بهطور

گرفته شد ،سپس با استفاده از نرمافزار  Image j-win64پیکسل،

معنیداری افزایش نشان داد ( 0/4025±0/08508درمقابل

نواحی فیبروتیک و پیکسل کل و درنهایت ،درصد نواحی

.)p>0/0001 ،29/15±0/6242

فیبروتیک محاسبه گردید .دادهها با استفاده از نرمافزار پریزم

در طی مطالعه ،مرگومیر وجود نداشت و موشها  2روز در میان،

( ،)GraphPad Prism softwareآزمون آماری توکی و واریانس

توزین شدند .متوسط وزن اولیه در تمام گروهها تقریباً یکسان و

یکطرفه (جهت بررسی دادهها در بیشتر از دو گروه) و

حدود  19گرم بود ،ولی تفاوت وزنی واضحی در میانگین وزن

( Unpaired t-testبرای مقایسه بین دو گروه) تجزیه و تحلیل

گروهها در طول مطالعه دیده شد .تزریق بلئومایسین باعث کاهش

شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد و تمامی نتایج

شدید وزن در گروه  BLMنسبت به گروه کنترل گردید

بهصورت میانگین±انحراف معیار بیان شدند.

( 19/98±0/2320درمقابل  .)p>0/0001 ،15/97±0/6861تزریق
دگزامتازون همراه با بلئومایسین نیز باعث بازگشت نسبی وزن در

یافتهها

مقایسه با گروه  BLMشد؛ هرچند این تفاوت معنیدار نبود

تزریق بلئومایسین بهصورت زیرجلدی به مدت  28روز باعث

( 15/0/6861در مقابل  ،16/09±0/4999معنیدار نبود= .)pاین

ایجاد فیبروز پوست و ریه در موشهای  BALB/cشد .همچنین

گروه نسبت به گروه کنترل در طول مطالعه ،کاهش وزنی
را

نشان

دادند

(19/98±0/2320

فیبروز در بافت ریه با انجام رنگآمیزی ماسون تریکروم مورد

معنیداری

تأیید قرار گرفت.

( )p>0/0001 ،16/09±0/4999شکل شماره .)2

درمقابل

شکل شماره  :2نمودار تغییرات وزنی موشها در گروههای مورد بررسی.
بلئومایسین باعث کاهش و دگزامتازون باعث برگشت نسبی وزن موشها شده است.
 )Aمنحنی خطی تغییرات وزنی موشها؛  )Bنمودار پراکندگی میانگین وزنی موشها در گروههای مورد مطالعه.
دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده و با روش آماری توکی و واریانس یکطرفه آنالیز شدهاند .تعداد=  10روز در هرگروه،
BLM = Bleomycin, BLM + DEX = Bleomycin + Dexamethasone, **** =p<0.0001, ns = p>0.05
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جهت بررسی تأثیر دگزامتازون بر فیبروز ریه ،مداخله با  14تزریق

در بررسی نیمه کمّی رنگآمیزی ماسون تریکروم ،مشخص

دگزامتازون ،بهصورت داخل صفاقی انجام گرفت ،سپس در این

گردید تجویز دگزامتازون همراه با بلئومایسین ،فیبروز ریوی را

گروه ،تأثیر دگزامتازون بر فرآیند فیبروز و التهاب بررسی گردید

بهطور معنیدار نسبت به گروه  BLMکاهش داده است

(شکل شماره .)3

( 29/15±0/6242درمقابل  )p>0/0001 ،5/743±3/968و گروه

در بررسی بافتشناسی ،موشهای گروه کنترل ،ساختار ریوی

درمان با دگزامتازون ،تفاوت معنیداری با گروه کنترل از نظر

طبیعی داشتند (شکل شماره  .)A- Control :3در روز بیست و

درصد فیبروز ریوی نداشت ( 0/4025±0/08508درمقابل

نهم ،موشهای تیمارشده با بلئومایسین ،تغییرات هیستولوژیک

( )p<0/05 ،5/743±3/968شکل شماره .(D :3

مشخصی شامل نواحی فیبروزی وسیع و رسوب کالژن را نشان
دادند (شکل شماره  )A-BLM :3و موشهای درمانشده با
دگزامتازون فقط فیبروز خفیفی را در روز بیست و نهم نشان دادند
(شکل شماره .)A-BLM+DEX :3

شکل شماره  .3تأثیر دگزامتازون بر تغییرات هیستولوژیک و فیبروز ریوی ایجادشده بهوسیله بلئومایسین.
 )Aرنگآمیزی  .Masson’s trichromeبرشهای  4میکرومتر پارافینی با تریکروم رنگشده و زیر میکروسکوپ نوری بررسی شدند.
بزرگنمایی اولیه =  .X200نواحی فیبروتیک توسط فلشها مشخص شدهاند؛
 )Bفیبروز ریوی در رنگآمیزی تریکروم ریه به کمک نرمافزار  ImageJاندازهگیری ده و بهصورت درصد بیان شده است.
تعداد =  10موش در هر گروه ،دادهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند .نتایج به روش آماری توکی و واریانس یکطرفه بیا آنالیز شدهاند.
BLMدر نتیجه ترمیم غیرطبیعی و تغییر
پروفیبروتیک و
فاکتورهای= Bleomycin,
BLM + DEX = Bleomycin + Dexamethasone
بحث
 = p<0/05معنيار نیست**** =p>0/0000 ،

سیستمیک اسکلروزیس ،یک بیماری التهابی مزمن خودایمن

شکل بافت ریه مشخص میگردد ( .)23عملکرد نابجای انواع

چندسیستمی است که با سه شکل پاتولوژیک عمده بروز میکند:

مختلف سلولهای ریوی ،سیتوکاینهای التهابی ،فاکتورهای رشد،

گرفتاری عروقی با اختالل در عملکرد اندوتلیوم ،فعال شدن و

پپتیدها و پروتئینهای فعال زیستی به همراه زمینه ژنتیکی ،نقش

بدتنظیمی سیستم ایمنی پیشرونده که با آسیب التهابی به

حیاتی در پاتوژنز  SSc-ILDبازی میکنند ( .)5با توجه به

سلولهای اپیتلیال آلوئولی ،پرولیفراسیون فزاینده فیبروبالستها،

پیشرونده بودن فیبروز ،درمانهای پروفیالکتیک آن در بیماران

رسوب نابجای ماتریکس خارج سلـولی در پاسـخ به التهـاب و

 SScدارای اهمیت بسیاری است.
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در مطالعه حاضر برای اولینبار تأثیر دگزامتازون بر فیبروز ریه در

در مدل تزریق درون تراشهای بلئومایسین در رت نشان داده شده

مدل موشی سیستمیک اسکلروزیس بررسی گردید .تزریق مکرر

است (.)27،26،16

زیرجلدی  10میلیگرم بلئومایسین به مدت  4هفته باعث افزایش
ضخامت پوست (اسکلروز پوستی) ،افزایش کالژن ،ضخیم شدن
دیواره عروق و تولید اتوآنتیبادیها میشود که در مقایسه با سایر
روشهای تجویز بلئومایسین شباهت بیشتری با بیماری سیستمیک

 Shiو همکاران در مطالعهای در سال  2014نشان دادند تجویز

اسکلروزیس انسانی داشته و در نتیجه این مدل بهعنوان ابزار

خوراکی دگزامتازون باعث کاهش شدت فیبروز ریوی در مدل

مفیدی جهت بررسی پاتوژنز و درمان اسکلرودرمی مطرح است

موشی تزریق درون تراشهای بلئومایسین میشود ( .)20در مطالعه

( .)18یافتههای مطالعه حاضر ،نتایج دیگر تحقیقات را در رابطه با

حاضر نیز اثر ضدفیبروزی دگزامتازون بهصورت پروفیالکتیک،

تأثیر بلئومایسین در ایجاد فیبروز تأیید میکند .طبق مطالعات،

در مدل موشی سیستمیک اسکلروزیس مشاهده گردید؛

تزریق بلئومایسین زیرجلدی به مدت  28روز باعث ایجاد فیبروز

بهطوریکه نواحی فیبروتیک در گروه بلئومایسین درمانشده با

پوست و ریه میشود که با افزایش میزان هیدروکسی پرولین ،بیان

دگزامتازون در مقایسه با گروه بلئومایسین ،کاهش چشمگیری

TGF-β

داشت .قابلتوجه است این مدل به دلیل بیشترین شباهت با بیماری

همراه است ( .)25،24همچنین بلئومایسین باعث کاهش وزن

سیستمیک اسکلروزیس انسانی ،مدل مناسبی جهت بررسی

حیوانات میشود ،ولی در تزریق زیرجلدی عمدتاً با مرگومیر

استراتژیهای درمانی است.

ژنهای کالژن نوع یک ،میوفیبروبالستها و افزایش

همراه نیست ( .)25در مطالعه حاضر کاهش وزنی که توسط
بلئومایسین در موشها ایجاد شده بود با تزریق دگزامتازون تا

نتیجهگیری

حدی برگشت .گرچه فیبروز ایجادشده توسط بلئومایسین بسیاری

نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از دگزامتازون ممکن است از

از جنبههای فیبروز ریوی انسانی را تقلید میکند ،ولی این نوع

پیشرفت فیبروز جلوگیری کرده و بتواند مانع از ابتالی فیبروز

فیبروز القاشده در جوندگان عمدتاً برگشتپذیر بوده؛ درحالیکه

ریوی در بیماران مبتال به  SScگردد.

فیبروز ریوی در انسانها غیرقابلبرگشت است .در مطالعات پیشین
با استفاده از تجویز کورتیکواستروئیدهایی (نظیر متیل پردنیزولون
یا دگزامتازون) ،کاهش التهاب ریه ،آسیب ریوی و رسوب کالژن
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