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Abstract 
 
Background and objectives: C-Met is a proto-oncogene that encodes a protein 
known as hepatocyte growth factor receptor (HGFR). The HGF receptor possesses 
tyrosine -kinase activity and it is essential for embryonic development, wound 
healing and cancer. Many proteins are proteolytically released from the surface by 
a process known as ectodomain shedding. Shedding occurs under normal 
physiologic conditions and can be increased in certain pathologies. C-Met can be 
seen among many receptors for which ectodomain shedding has been shown. The 
aim of this study was to determine the concentration of soluble c-Met in the 
cerebrospinal fluid (CSF) and serum samples of patients with viral and bacterial 
meningitis.  
 
Material and Methods: in this study, 75 CSF and serum samples of patients with 
bacterial meningitis, 71 with viral meningitis and 82 normal controls were 
investigated. The soluble c-Met concentration was determined by enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA). 
 
Result: the amount of soluble c-met   in CSF  of patients with  bacterial meningitis 
( 83.91±5.50), viral  meningitis  ( 80.41±4.71)  and  control group ( 22.66±3.39)  
are compared with that  in serum of patients  with  bacterial meningitis ( 
561.58±25.87), viral  meningitis  ( 550.50 ±34.34)  and  control group ( 
256.25±18.55).    There is significant increase in the CSF and serum’s soluble c-
Met expression in the patients with meningitis, in comparison with control group.  
  
Conclusion: The data presented here indicate that soluble c-Met is a constant 
component of human serum and CSF, but it can not be used for differentiating 
bacterial meningitis from viral meningitis. 
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 چکیده    
ی که گیرنده فاکتور رشد هپاتوسیت را بیـان مـ   یک پروتوانکوژن است c-Met : زمینه و هدف           
این گیرنده داراي فعالیت پروتئین کینازي بوده و در رشد و نمو جنینـی، تـرمیم زخـم و سـرطان نقـش      . کند

بسیاري از پروتئین هاي سرتاسري غشاء طی فرایند پروتئولیز از سطح سلولها جـدا  مـی   . مهمی بازي می کند
یعـی رخ داده و در حالتهـاي   ریزش در حالتهاي طب. شوند که به این حالت ریزش جایگاه خارجی می گویند

در میان گیرنده هاي زیادي که متحمل ریـزش جایگـاه خـارج سیتوپالسـمی     . بیماري ممکن است تغییر کند
 -محلول در مایع مغزي c-Metهدف از این مطالعه، تعیین غلظت . اشاره کرد c-Metمی شوند می توان به 

 . یایی بوده استنخاعی و سرم بیماران مبتال به مننژیت ویروسی و باکتر

 71نخاعی و سرم از بیماران با مننژیت باکتریایی و  - نمونه مایع مغزي 75تعداد   :روش بررسی          
محلول با روش  c-Metغلظت . نمونه کنترل در این مطالعه استفاده شد 82نمونه با مننژیت ویروسی و 

   . االیزا اندازه گیري شد
نخاعی در بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی،  –محلول در مایع مغزي  c-Metمقدار  :هایافته           

محاسبه شد و مقدار آن  66/22± 39/3و  41/80± 71/4،  91/83± 50/5ویروسی و گروه کنترل به ترتیب 
 34/34،  58/561± 87/25در سرم بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی، ویروسی و گروه کنترل به ترتیب 

 c-Metنتایج نشان داد که افزایش قابل مالحظه اي در بیان .  محاسبه شد 25/256± 55/18و  ±50/550
نخاعی و سرم بیماران مبتال به مننژیت در مقایسه با گروه کنترل وجود دارد که این  - محلول در مایع مغزي 
 . تفاوت معنی دار است

 - محلول ترکیب  ثابتی در سرم و مایع مغزي c-Metاین نتایج نشان می دهد که  :نتیجه گیري            
نخاعی انسان است که در موارد مننژیت هم در سرم و هم در مایع مغزي نخاعی افزایش معنی داري نشان 

  .می دهد ولی نمی توان از آن براي تمایز مننژیت باکتریائی از ویروسی استفاده نمود
 نخاعی، سرم، مننژیت - يمحلول، مایع مغز c-Met : واژه هاي کلیدي       
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  1391 بهار و تابستان) 1هشمار (ششممجله علوم آزمایشگاهی، دوره 
 

  
  

  

  مقدمه
مننژیت هاي باکتریایی و ویروسی از عفونتهاي شایع          

سیستم عصبی مرکزي هستند که در آن التهاب پرده هاي اطراف 
 –مغز و نخاع رخ داده و لذا عنکبوتیه ، نرم شامه و مایع مغزي

وع مننژیت دو ن). 1(نخاعی در این بیماري درگیر هستند 
باکتریایی و ویروسی وجود دارد که نوع باکتریایی بخصوص 

از نظر کلینیکی نیز دو نوع . براي کودکان کشنده تر است
مهمترین عالئم بیماري شامل . مننژیت حاد و مزمن وجود دارد

این عالئم توسط افراد بالغ . تب ، بی قراري و حالت تهوع است
مهمترین عالئم بیماري ). 2(بطور معمول جدي گرفته نمی شوند 

مننژیت در کودکان شامل ناتوانی در خوردن غذا ، تهوع و 
مننژیت حاد توسط هموفیلوس . برجسته شدن مالج می باشد

انفلوانزا، استرپتوکوکوس پنومونیه و نایسریا مننژیتدیس ایجاد 
شده ولی مننژیت مزمن توسط عامل مولد بیماري سل ، قارچ ها ، 

 ). 3(توپالسموز ایجاد می شود سیفلیس و هیس

مننژیت باکتریایی بسیار شدید بوده و از عفونتهاي ویروسی        
کشنده تر است و معلولیت هاي بیشتري را حتی پس از درمان در 

در سالهاي اخیر علی الرغم پیشرفت در . افراد مبتال ایجاد می کند
مننژیت  از مبتالیان به ٪20تولید آنتی بیوتیک ها و داروها، 

عفونتهاي ویروسی سیستم عصبی ). 4(باکتریایی می میرند 
مرکزي بسیار شایعتر بوده ولی آمار دقیقی از افراد مبتال به آن 

  ).5(وجود ندارد 
نخاعی و سرم -بیوشیمیایی و سیتولوژیک مایع مغزي بررسی     

می تواند اطالعات زیادي در خصوص تشخیص بیماران 
نخاعی توسط شبکه -مایع مغزي. مشکوك به مننژیت بدهد

کوروئید واقع در بطن هاي اول تا چهارم و همچنین پارانشیم مغز 
این مایع حاوي پروتئین هاي مختلف بخصوص . ترشح می شود

انواع فاکتورهاي رشد و فاکتورهاي نوروتروفیک می باشد که 
در . در بیماري هاي نورولوژیکی غلظت آنها تغییر می کند

مطالعات زیادي جهت یافتن نشانگرهاي پروتئینی سالهاي اخیر 
در مایع مغزي و نخاعی، سرم و بقیه مایعات بیولوژیکی بدن 

  با توجه به اینکه این مایع در مجاورت فضاي . انجام شده است
  
  
  
  

  
  

  
  

خارج سلولی و پارانشیم مغز قرار دارد لذا تغییرات مولکولی ، 
  عث تغییرات در بیوشیمیایی و پروتئین هاي مغز می تواند با

محتواي پروتئین این مایع شده و لذا بررسی پروتئین هاي این 
مایع ممکن است منجر به کشف نشانگرهایی جهت تشخیص 

 ). 6(بیماري هاي نورولوژیک گردد 

یکی از پروتئین ها در مایع مغزي نخاعی ، فاکتور رشد   
. است (Hepatocyte growth factor= HGF)هپاتوسیت 

HGF ي دو زنجیره آلفا و بتا است که توسط پیوندهاي دارا
نام  c-Metگیرنده این فاکتور . دي سولفید به یکدیگر متصلند

دارد که یک پروتوانکوژن و پروتئین سرتاسري غشائ سلول 
باعث پیشبرد ترمیم در سیستم عصبی شده و به  HGF. می باشد

تروفیک براي نورونهاي سیستم عصبی مرکزي  عنوان فاکتور
در ترمیم بافت  HGFهمچنین ). 8،  7(عمل می کند 

). 9(کورتکس مغز موشهاي مبتال به هیدروسفالی نقش دارد 
در پشتیبانی و  HGF/c-Metبنابراین بنظر می رسد که سیگنال 

  . ترمیم سیستم عصبی نقش دارد
در نتیجه  c-Metبسیاري از گیرنده هاي سرتاسري غشاء نظیر   

. حلول از غشاء لیپیدي جدا می شوندپروتئولیز و به فرم م
پروتئازهایی که باعث ایجاد فرمهاي محلول پروتئین هاي 

هستند که اغلب  (Secretases)غشایی می شوند ، سکرتازها 
فرم محلول گیرنده . متالوپروتئینازها یا سرین پروتئینازها هستند

ها، کوچکتر بوده و شامل بخش هاي خارج سلولی گیرنده می 
قادر است با میل ترکیبی پایین تر به لیگاند متصل شود  باشد که

 c-Met   (Soluble- c-Met = s-c-Met)فرم محلول  ). 10(
یا  HGFرا طی مکانیسم هاي وابسته به  Metقادر است فعالیت 

از اتصال  قادر است s-c-Metمستقل از آن مهار کند زیرا 
HGF  بهMet الیت جلوگیري کرده و یا از دیمر شدن و فع

  ).11(جلوگیري کند  Metگیرنده 
نقش مهمی در ترمیم  HGF/c-Metبا توجه به اینکه سیگنال   

به عنوان فاکتور  HGFنورونها و نوروگلیا داشته و 
نوروتروفیک در سیستم عصبی مرکزي عمل کرده و در پاسخ 

  ، 12(به التهاب مغر و مننژ نقش کلیدي در بقاء نورونها دارد 
  
  
  

 ...غلظت فرم محلول گیرنده فاکتور رشد هپاتوسیت در /2



  
 

  
  

در سرم در  s-c-Metو  HGFنین تغییرات در غلظت و همچ) 13
برخی از بیماري ها نظیر مالتیپل اسکلروزیس، آدنوماي هیپوفیز 

، در این تحقیق به )14-17(انسانی و پارکینسون دیده شده است 
نخاعی و سرم  –محلول در مایع مغزي  c-Metبررسی غلظت 

  . خته شده استبیماران مبتال به مننژیت باکتریایی و ویروسی پردا
  روش بررسی

تا  1389ماه و از مهر  15این مطالعه در طی :  بیماران) الف      
کودك مبتال به مننژیت  75تعداد . انجام شد 1390آذر 

کودك مبتال به مننژیت ویروسی مورد مطالعه  71باکتریایی و 
نخاعی -نمونه مایع مغزي 82گروه کنترل نیز شامل . قرار گرفت
تشخیص بیماران مبتال به . ودکان سالم می باشدو سرم از ک

مننژیت بر اساس بررسی تاریخچه ، معاینات بالینی، یافته هاي 
تشخیص بیماران . نخاعی انجام شد -آزمایشگاهی مایع مغزي

مبتال به مننژیت باکتریایی از مننژیت ویروسی بر اساس نتایج 
 نخاعی و ویژگی هاي-حاصل از کشت میکروبی مایع مغزي

بیوشیمیایی از قبیل تغییرات میزان قند و پروتئین و تغییرات 
گروه کنترل با عدم وجود سلولهاي . سیتولوژیکی تعیین گردید
 -مایع مغزي. نخاعی انتخاب شدند -التهابی در مایع مغزي

 Lumbar)نخاعی توسط پزشک متخصص و از طریق نخاع 

puncture) کپ بررسی این نمونه ها در زیر میکروس. گرفته شد
نمونه . و فاقد سلولهاي نورواپیتلیوم یا گلبولهاي قرمز بودند

. هایی که با خون مخلوط شده بود مورد استفاده قرار نگرفت
 10000(نخایی براي پنج دقیقه  -سپس نمونه هاي مایع مغزي

سانتریفوژ شده و محلول باالیی بال فاصله جدا و ) دور در دقیقه
نمونه هاي سرم نیز . گراد فریز شدنددرجه سانتی  -70در دماي 

نخاعی در  -تا هنگام استفاده به همراه نمونه هاي مایع مغزي
 . درجه سانتی گراد نگهداري گردید -70فریزر 

 -محلول در سرم و مایع مغزي c-Metبررسی غلظت ) ب
  نخاعی 

نخاعی و سرم با روش  -محلول در مایع مغزي c-Metغلظت       
ELISA  به تعداد تست مورد نظر، چاهک از . یري شداندازه گ

 100. بسته کیت که در یخچال نگه داري می شد خارج  گردید
  از استاندارد یا نمونه مورد نظر را به هر چاهک اضافه  میکرو لیتر

  
  

  
  

کرده و روي چاهک ها را با پوشانیده و براي دو ساعت در 
خارج محتویات چاهک ها را . دماي اتاق انکوباسیون شد

از بافر شستشو در هر  میکرو لیتر 400کرده و سپس با ریختن 
چاهک و خارج کردن دوباره محتویات چاهک شستشو داده 

در مجموع سه (این عمل براي دو بار دیگر نیز تکرار شد . شد
پس از آخرین شستشو چاهک ها را برعکس بر روي ). بار

اهک ها یک دستمال کاغذي قرار داده و به آرامی بر پشت چ
. ضربه می زنیم تا آخرین قطرات باقی مانده نیز خارج شود

محلول را به هر چاهک  c-Metمیکرو لیتر از آنتی بادي 200
اضافه کرده و روي چاهک ها را پوشانیده و براي دو ساعت 

سپس نمونه ها براي سه بار شستشو .در دماي اتاق انکوبه شدند
سوبسترا به هر چاهک از محلول  میکرو لیتر 200. داده شدند

دقیقه در  25چاهک ها در این مرحله براي . اضافه گردید
از محلول متوقف کننده  میکرو لیتر 50. دماي اتاق انکوبه شد

سپس چاهک ها را در دستگاه . به هر چاهک اضافه گردید
بررسی  nm450 االیزا ریدر قرار داده و در جذب نوري در 

تاندارد ها و جذب نوري با توجه به جذب نوري اس. گردید
  .محاسبه شد محلول c-Met نمونه ها غلظت 

 Mean±SEMصورت ه بتمام نتایج ارائه شده  :آنالیز آماري  
انجام  student’s t-testاستفاده از آنالیز آماري با . شد محاسبه

  .دار در نظر گرفته شد به عنوان معنی P≥ 05/0و 
  یافته ها

 -در مایع مغزيمحلول  c-Met بررسی غلظت غلظت 
 نخاعی و سرم

نخاعی بیماران مبتال  -محلول در مایع مغزي c-Metغلظت       
به مننژیت باکتریایی و ویروسی بیشتر از میزان آن در گروه 

نخاعی در  –محلول در مایع مغزي  c-Metمقدار. کنترل بود
بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی، ویروسی و گروه کنترل به 

 66/22± 39/3و  41/80± 71/4،  91/83± 50/5ترتیب 
آنالیز آماري نشان داد که اختالف بین گروه مبتال . محاسبه شد

ولی ) P=0.1(به مننژیت باکتریایی و ویروسی معنی دار نبوده 
اختالف بین گروه مبتال به مننژیت باکتریایی یا مننژیت 

شکل ) (P<0.0001(ویروسی با گروه کنترل معنی دار است 
1(.  
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ریایی ـمحلول در سرم بیماران مبتال به مننژیت باکت c-Metغلظت 
-cمقدار. بود یزان آن در گروه کنترلـتر از مـیشـیز بـو ویروسی ن

Met  ،محلول در سرم در بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی
 34/34،  58/561± 87/25ویروسی و گروه کنترل به ترتیب 

  آنالیز آماري نشان . محاسبه شد 25/256± 55/18و  ±50/550
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
  

داد که اختالف بین گروه مبتال به مننژیت باکتریایی و ویروسی 
در  s-c-Metولی اختالف غلظت ) P=0.38(معنی دار نبوده 

سرم بین گروه مبتال به مننژیت باکتریایی یا مننژیت ویروسی 
  ).2شکل ) (P<0.001(با گروه کنترل معنی دار است 
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غلظت cMet محلول در مایع مغزی نخاعی بیماران 
مبتال بھ مننژیت
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محلـول   cMetمیزان . وه کنترل و بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی و ویروسینخاعی افراد گر-محلول در مایع مغزي cMetغلظت ) 1شکل 
در  .(P<0.0001)نخاعی بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی یا ویروسی بطور معنی داري بیشـتر از آن در گـروه کنتـرل اسـت     -در مایع مغزي

ی در بین گروه بیماران مبـتال بـه مننژیـت باکتریـایی و ویروسـی      نخاع-محلول در مایع مغزي cMetحالی که تفاوت معنی داري بین غلظت 
 .(P=0.1)مشاهده نشد 

غلظت cMet محلول در سرم بیماران مبتال بھ مننژیت
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در سـرم   محلـول  cMetمیـزان  . در سرم افراد گروه کنترل و بیماران مبتال بـه مننژیـت باکتریـایی و ویروسـی    محلول  cMetغلظت ) 2شکل 
در حـالی کـه تفـاوت معنـی      .(P<0.0001)ر گروه کنترل است بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی یا ویروسی بطور معنی داري بیشتر از آن د

 .(P=0.38)محلول در بین گروه بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی و ویروسی مشاهده نشد  cMetداري بین غلظت 

  



  
 

  
  

  بحث
محلول  c-Metدر این تحقیق نشان داده شد که غلظت       

(Soluble-c-Met=s-c-Met) نخاعی و سرم  –در مایع مغزي
بیماران مبتال به مننژیت باکتریایی و ویروسی بطور معنی داري از 

مننژیت بیماري است . است میزان آن در افراد گروه کنترل بیشتر
که عامل مرگ و میر درانسان و بخصوص در کودکان حتی در 

تشخیص به موقع و درمان زود ). 18(کشورهاي پیشرفته است 
هنگام بیماري مننژیت می تواند به کاهش مرگ و میر کمک 

عالئم بالینی به همراه بررسی سیتولوژیکی و پروتئین هاي . کند
تواند به تشخیص به موقع بیماري کمک نخاعی می  –مایع مغزي

نموده ولی در برخی موارد تشخیص بیماري بسیار سخت است 
نشانگرهاي مولکولی زیادي جهت تشخیص زود هنگام ). 19(

بیماري مننژیت مورد مطالعه قرار گرفته است ولی هیچیک از 
  . آنها بطور کامل قابل اعتماد نیستند

ننژیت میانجی هاي التهابی باعث در مراحل اولیه در بیماري م     
در مغز و افزایش فشار داخل جمجمه اي می شود  (Edema)خیز 

درك سیگنال ها و مکانیسم هایی که باعث شروع تکثیر و ). 20(
بقاء نورونها در مغز می شود می تواند به درمان اختالالت 

  . نورولوژیکی نظیر مننژیت کمک کند
د هاي التهابی مغز و ترمیم سیستم یکی از عوامل مهم در فرآین    

اگر چه . می باشد HGF/c-Metعصبی مرکزي ، سیگنال 
نخاعی بطور دقیق  –در مایع مغزي HGFمکانیسم دقیق وجود 

در پاسخ  HGFشناسایی نشده است ولی پیشنهاد شده است که 
  به آسیب مغزي و همچنین در فرآیندهاي ترمیمی و رشد و نموي 

  –در مایع مغزي HGFافزایش غلظت ). 21و22(ود ـد می شـتولی
 ). 23-25(نخاعی بیماران مبتال به مننژیت نیز دیده شده است 

HGF  یک سیتوکاین است که با فعال کردن گیرنده خود یعنی
c-Met در مطالعات دیگر نشان . اعمال خود را انجام می دهد

تولید می کنند که این امر  c-Metداده شده که گلبولهاي سفید 
طور ه ممکن است ب HGF/c-Metپیشنهاد می کند که سیگنال 

مستقیم بر پاسخ هاي گلبولهاي سفید در التهاب نقش داشته باشد 
)26 .(  

در انواع مختلفی از سلولهاي ثابت شده است و  c-Metریزش      
در مایعات زیستی نظیر سرم و مایع  c-Metلذا فرم محلول 

 یگر نشان داده است که از طرف د. نخاعی وجود دارد-مغزي
 

 
 

HGF  باعث افزایش ریزشc-Met  از غشاهاي سلولی می شود
در  S-c-Metدر این مطالعه نشان داده شد که غلظت ). 27(

نخاعی بیماران مبتال به مننژیت در مقایسه  –سرم و مایع مغزي 
با توجه به اینکه . با افراد گروه کنترل افزایش معنی داري دارد

در سرم و  HGFت متعدد نشان داده شد که غلظت در مطالعا
مایع مغزي نخاعی بیماران مبتال به مننژیت افزایش می یابد 

 c-Metباعث افزایش ریزش  HGFو از طرف دیگر ) 25، 23(
در سرم و  S-c-Metمی شود لذا در این تحقیق افزایش غلظت 

 مایع مغزي نخاعی بیماران مبتال به مننژیت ممکن است به دلیل
طور خالصه ، ه ب. در این بیماران باشد HGFافزایش غلظت 

نخاعی بیماران  –در سرم و مایع مغزي  S-c-Metافزایش بیان 
 , S-c-Metمبتال به مننژیت نشان می دهد که مسیر سیگنالی 

HGF/c-Met  ممکن است در پاتوفیزیولوژي بیماري مننژیت
و مننژیت را  s-c-Metاین نتایج ارتباط بین . نقش داشته باشد
در تمام   s-c-Metهمچنین با توجه به اینکه . نشان می دهد

نخاعی مشاهده شد لذا می  –نمونه هاي سرم و مایع مغزي 
 –ترکیب ثابت سرم و مایع مغزي  s-c-Metتوان نتیجه گرفت 

همچنین نتیجه گیري میشود که با اندازه . نخاعی انسان می باشد
یص به موقع بیماري مننژیت می توان به تشخ s-c-Metگیري 

  . کمک کرد
   و قدردانی تشکر
 از دانشگاه گیالن به جهت پشتیبانی مالی قدردانی می       
ازدکتر نوري و دکتر سمائی بیمارستان شهید رجائی و . نماییم

امام سجاد جهت کمک در انجام الیزا و نمونه ها تشکر می 
 .کنیم
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