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Monocytes/macrophages play an important role in pathogenesis of 

inflammatory diseases including atherosclerosis. During monocyte differentiation, 

subsequent changes are characterized by morphological changes, lipid droplet 

accumulation and proinflammatory cytokine release. Adipose differentiation-related 

protein (ADRP) is suggested as a hallmark of lipid droplet accumulation in 

monocytes/macrophages. Therefore, the purpose of this study is to investigate the 

effect of ADRP on differentiation and inflammation in monocytes. U937 monocytic cell 

line was used as a model in this study. Monocytes were induced to differentiate by all-

trans-retinoic acid (RA) and/or phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA). The results 

presented that ADRP expression was stimulated by RA and/or PMA. PMA, but not RA, 

induced monocyte differentiation, as indicated by morphological changes and release of 

proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). Moreover, RA 

potentiated the effect of PMA on monocyte differentiation and TNF-α release. 

Meaningful, ADRP downregulation by stable transfection with shRNA caused resistance 

to PMA with/without RA induced-monocyte differentiation and TNF-α release. These 

findings demonstrated that ADRP is an essential factor regulating differentiation and 

inflammation in monocytes. Thus, ADRP may be a putative molecular target for 

prevention and treatment of several diseases associated with inflammation. 
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   เซลล์ monocytes และ macrophages มบีทบาทสําคญัในพยาธกิําเนิดของโรคที่

เกี่ยวขอ้งกบัการอกัเสบ ซึ่งรวมถึงโรคหลอดเลอืดแดงแขง็ (atherosclerosis)   เมื่อเกิดการ

เปลีย่นแปลงของ monocytes พบวา่เซลลจ์ะมกีารเปลีย่นแปลงสณัฐานวทิยา เกดิการสะสมหยด

ไขมนั และการหลัง่ไซโตไคน์ในกระบวนการอกัเสบ  ทัง้นี้ adipose differentiation-related 

protein (ADRP) เป็นโปรตีนสําคัญในการสะสมหยดไขมนัใน monocytes/macrophages 

การศกึษาครัง้นี้ จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาผลของ ADRP ต่อกระบวนการเปลีย่นแปลงและการ

อกัเสบในเซลล ์monocytes  โดยใช้ human monocytic cell line U937 ซึ่งเป็นเซลล์มะเรง็เมด็

เลอืดขาวของมนุษย์เป็นแบบจําลองในการศกึษา โดยพบว่า ADRP ถูกเหนี่ยวนําให้เกิดการ

แสดงออกในเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย  phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) และ/หรอื all-

trans-retinoic acid (RA)  นอกจากนี้ PMA สามารถเหนี่ยวนําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงของ 

monocytes โดยเกดิการเปลี่ยนแปลงสณัฐานวทิยาของเซลล์และการหลัง่ tumor necrosis 

factor-alpha (TNF-α) ซึ่งเป็นไซโตไคน์ในกระบวนการอกัเสบ ในขณะที่ RA ไม่สามารถ

เหนี่ยวนําให้เกดิผลดงักล่าวได้  แต่พบว่า RA ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการเหนี่ยวนําของ PMA 

ต่อการเปลีย่นแปลงของเซลล ์monocytes และการหลัง่ TNF-α     ทัง้นี้ เมื่อควบคุมให ้ADRP มี

การแสดงออกน้อยลงด้วย shRNA ที่ถูกนําส่งเข้าสู่เซลล์แบบถาวร พบว่าเซลล์ดื้อต่อการ

เหนี่ยวนําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงและการหลัง่ TNF-α  เมื่อกระตุ้นด้วย PMA ชนิดเดยีว หรอื

กระตุน้ร่วมกบั RA   ซึง่ผลทีไ่ด้จากการศกึษานี้ เป็นขอ้มูลที่แสดงให้เหน็ว่า ADRP มบีทบาท

สําคญัต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการอกัเสบในเซลล์ monocytes โดยอาจเป็นโมเลกุล

เป้ าหมายในการป้ องกนัและรกัษาโรคต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอกัเสบต่อไป 
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