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 .19-99(:9)91؛ 9911دامپزشکی ایران؛ نشریه علوم درمانگاهی 

 

هفته بعد  یک تاهفته قبل  یک  6-ینترلوکینا سیتوکین یسطح سرم ییراتتغ یبررس

 یشدر م طبیعی یماناز زا

 
 2 آبادی، ناصر شمس اسفند2، فرید براتی*2، عبدالناصر محبی1هادی بیننده

 
 ایران. -آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد. دانش4

 ایران. -انشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد. د2

 
 99تیرماه  44پذیرش:    99اسفندماه  22دریافت: 

، ممکن است فاکتورهاای التهاابی ملتلا     استهای ایمونولوژیک زایمان طبیعی یک فرآیند وابسته به واکنش ساز و کارکه  با توجه به این

 پاووهش از ایاان   د. هادفنزایمان تولید شو های نزدیکالتهابی( در زمانین پیشیتوکیک س 6 -اینترلوکینهای ایمنی )کنشدخیل در وا

س رأ 5تعاداد  بود. با این هدف  یشدر م یعیطب یمانهفته بعد از زمان زا از زایمان تا یکهفته قبل  یک از  6-ینترلوکینا ییراتتغ یبررس

گیاری از طریا    خونهای آبستن در شرایط یکسان صورت گرفت. یشای مداری و وضعیت تغذیهتلاب شد. نگهان ی دوممیش آبستن نیمه

ساعت یک بار به مادت یاک هفتاه     21 هر لیترمیلی 9تا  5دار به میزان خأل یونوجکت و لوله باموضع  ورید وداج میش پس از ضدعفونی

آوری شاد و  های استریل به صورت جداگانه پس از اخذ جماع ها از طری  لولهرفت. نمونهقبل از زایمان تا یک هفته بعد از زایمان صورت گ

گاراد  درجه سانتی – 92در فریزر آزمایشگاه و در دمای های سرمی پس از جداسازی . نمونهندشدجداسازی سرم به آزمایشگاه منتقل  برای

 و گوسفندی  6 -اینترلوکینکیت اختصاصی  سرم ها با  6-اینترلوکینی شود. های ایمنی جلوگیرداده شد تا از اتولیز و تلریب زنجیره قرار

نشاان داد کاه در روزهاای ملتلا  قبال از زایماان و بعاد از زایماان و هم ناین روز زایماان            پووهشتست االیزا سنجش شد. نتایج این 

(. در کل نتایج ایان پاووهش بیاانگر    P =9625/2) یستندار عنیتغییرات ناچیزی داشته است که این تغییر از نظر آماری م 6-اینترلوکین

 ندارد. پووهشی زمانی مورد در دورهتأثیری   6-یمان بر سطوح سرمی اینترلوکینکه وقوع زااست این 
 .6-زایمان طبیعی، میش، سرم، اینترلوکین واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

عوامال   ی،عوامل هورمون یز،غدد درون ر توسط یمانزا

شاود. بلاو    کنترل مای  یکیعوامل مکان ین نو هم یالتهاب

 ینآدرناااال جنااا  - یپاااوفیزه - یپوتااااالموسمحاااور ه

(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axisو ) 

 موجاب  ینکشش رحم به علت رشاد جنا  افزایش حجم و 

شاود. در طاول   مای  یمانهای ملتل  در زاژن یانب یمتنظ

کاه   یاضاات نسبتاً ساکن است و انقب یومترها، میاکثر باردار

 یاااومترو هماهناااس هساااتند. م ی دهاااد ضاااعرخ مااای

(Myometriumدر کوتاه )  مدت نسبت به مواد منقاب-

از  یاریدهد. بسا ( پاسخ میUterotonins) یی قوکننده

 یاد هاای رحام تول  کننده در داخال بافات  مواد منقب  ینا

هاا  ینتاوان پروساتاگلند  هاا مای  ی آنشوند که از جملهمی

(PGsو اکس )ینتوسی (Oxytocin   را ناام بارد. تنظا )یم 

 یاان کاه ب  یاسات و زماان   یچناد عاامل   یندفرا یک یمانزا

هاااای مااارتبط باااا انقبااااا     یناز پاااروت   یمناساااب 

(Contraction-Associated Proteins و عوامااال )

دهاد.  رخ می یعیطب یمانزا یرد،گرحم صورت می یانقباض

و  ی گوسفند، جونادگان ملتل  از جمله ییشآزما یواناتح

و از  یرناد گقارار مای   پاووهش انسان مورد  یرپستانداران غ

اساتفاده   یانساان  هاای پووهش ، دردست آمدهه های بیافته

از  یناسات کاه درآن جنا    ینادی فرا یاک  یماان شود. زامی

 حام خارج از ر یستز یطبه مح یداخل رحم یستز یطمح

و  یی فعل و انفعااالت ماادر  یجهنت یمانشود. زامنتقل می

   (.1) است ینیای جنهفاکتور

برای ابات  باه    یادینوزادان تازه متولد شده استعداد ز

 چکیده

 



 

 

 4شماره  - 41دوره 

 یشدر میمان بعد از زا وقبل   6-ینترلوکینا یسرم ییراتتغ

14 

هاای  یسام از اخات ل مکان  ناشای  امار  ینعفونت دارند که ا

 یمنی اکتساابی های او حفظ پاسخ یدنوزاد است. تول یدفاع

 یکوپروت ینگل ینای از ارتباطات متقابل مابشبکه یلهبه وس

شاود کاه   یم یمرل و تنظکنت یسلول ینب فسفولیپیدهای و

ی مادر و نوزاد در یتوانا. شوندیده مینام ینیتوکاصط حاً س

مقابلاه باا    های پیش التهابی امکاان ینیتوکتولید چنین س

کناد در  های بعد از تولد را بارای ناوزاد فاراهم مای    عفونت

هاا،  در تولیاد و افازایش ساطوح آن    ییکه عدم تواناا  حالی

باروز   و میار و نیاز افازایش   افزایش بیماری و مرگ موجب 

عفونت زودرس نوزادی، انتروکولیات نکاروزان، دیساپ زی    

ایساکمیک مغازی   -آسیب هیپوکسایک  برونکوپولمونری و

  6-ینترلاوکین ا هاا یتوکینسترین یکی از مهم (.9) شودمی

از  گاار هااای دی یتوکینثیر سا أاست که سنتز آن تحات تا  

-لنفوسایت ده ما ینا (.49) است 2و 4جملاه اینترلاوکین 

هاا را  ، بلاو  مگاکاریوسایت  کناد مای را فعاال   Tو  B های

 یعای های کشانده طب کند و اثر کشندگی سلولتحریک می

(cell NKر )افاازایش تولیااد  موجاابکنااد و زیااااد ماای ا

محصااول   6-اینترلاوکین شاود.  های فاز حااد مای  پروت ین

هااا، اساات، هام ناااین ماساات ساال Th1هاااای سااالول

هاای اپیتلیااال   سالول  یال،انادوتل  یهاا لولماکروفاژها، سا 

 هساتند هااا قااادر بااه تولیااد آن     تنفسای و ائوزینوفیال

 .(45و3)

و  طبیعای نقاش مهمای طای زایماان      6-اینترلوکین 

هاا را  پروساتاگ ندین  بیوسنتز ،کندایفا می زایمان زودرس

تحریاک انقباضاات    موجاب تواناد  ده، لاذا مای  کار تحریک 

دن گردن رحم شود. طی فاز بحرانی رحمی و باز ش میومتر

از محیط داخال رحمای    ( Transition period) انتقال

هاای  محار   استریل به محیط خارج رحمی کاه ناوزاد باا   

نقش سیستم  ،گیردآنتی ژنیک متعددی در تماس قرار می

 یا  از طر ینیتوک. سا دارد ییبااال  یتنوزاد اهم دفاعی بدن

 یمنیا یتوضع ییرتغ موجب بیولوژیک کردهایعمل یمتنظ

 هاای مولکاول  و ظهاور  یتوزو نوزاد از جملاه فاگوسا   ینجن

با توجه به  (.49) شودیها مسلول یرروی سطوح سا یاتصال

و بااه دنبااال آن نااوزاد در تولیااد   کااه توانااایی مااادر ایاان

در توانایی  6-پیش التهابی مانند اینترلوکین هایینیتوکس

و  اسات تولاد مهام    ازهای بعاد  نوزاد برای مقابله با عفونت

؛ بناا  انجاام نشاده اسات    مایش ای در این زمینه در مطالعه

-ینترلاوکین ا ییراتتغ یبررس پووهشاز ایان  هادف براین

 یماان هفتاه بعاد از زماان زا    یاک  تاا هفته قبال   یکدر  6

 است. یشدر م یعیطب

 

 کار روش و مواد

دوم  یس میش آبستن نواد بلتیاری نیماه أر 5تعداد 

امداری دانشگاه شهرکرد خریاداری شاد و باه    آبستنی از د

 منتقلخانه حیوانات کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد 

هاا باه روت تصاادفی صاورت گرفات و      شد. انتلاب نمونه

هاا نیاز از نظار ساقط و مشاک ت زایماانی       آن یتاریل ه

ذکار   سالم و فاقد ماوارد  ،های انتلابیکه نمونه بررسی شد

 نباود ازگاری باا شارایط جدیاد و    بودند. به منظور سا  شده

ها به مدت یک هفته در مکاان  میش ،های محیطیاسترس

 هاا داری آنای و نگاه و شرایط تغذیه ندداری شدجدید نگه

 بارای هم ناین   ،نیز مشاابه قبال و باه روت سانتی باود     

تلمین حدودی سان جناین و اطمیناان از زناده و ساالم      

. شاد انجاام  هاا ساونوگرافی   هاا، از تماامی مایش   بودن آن

ها شاامل  سان، تعاداد    اط عات و مشلصات مربوط به دام

زایمان، سابقه سقط جناین و شاماره دام براسااس شاماره     

 .شدثبت  ،پ   گوت

روز قبال از زایماان باه     5س میش آبساتن از  رأ 5از 

گیری از روز بعد از زایمان، خون 5ساعت تا  21فواصل هر 

 باااموضااع، طریاا  وریااد وداج ماایش پااس از ضاادعفونی  

صورت  لیترمیلی 9تا  5دار به میزان خأل یونوجکت و لوله

 گرفت.

، درون پااووهشهااای مااورد هااای خااون ماایشنمونااه

ای قارار گرفات و در   لولاه  دار و سپس در جابهای درلوله

اسرع وقت برای جداساازی سارم باه آزمایشاگاه کلینیاک      

گیاری در  دامپزشکی دانشگاه شهرکرد منتقال شاد. نموناه   

 .شدانجام  4395بهمن ماه سال 

های خون هر گوسفند براساس شماره های حاوی نمونهلوله

قاال داده شاد.   پ   گوت مشلص شد و به آزمایشگاه انت

، به میزان یاک سااعت در دماای    پس از حذف شرایط خأل

د و سرم شفاف در قسامت  ناتاق قرار داده شد تا منعقد شو

تاه   زی بهتار سارم و  فوقانی قرار گیرد. باه منظاور جداساا   

هاا، از ساانتریفیوژ   های خاونی درون لولاه  شدن للتهنشین

 2222دقیقه و با سرعت  3ها به مدت استفاده شد و نمونه
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دور در دقیقااه درون دسااتگاه سااانتریفیوژ قاارار داده شااد. 

میلی لیتر سرم از هر لوله با سمپلر جدا شد و  2تا  4مقدار 

هاای جادا شاده در    رمها ریلته شاد. سا  درون میکروتیوب

گاراد قارار   درجه ساانتی   -92فریزر آزمایشگاه و در دمای 

هااای ایمناای داده شاادند تااا از اتااولیز و تلریااب زنجیااره 

 جلوگیری شود و در زمان نیاز استفاده شوند.

باا   6-گیاری اینترلاوکین  های سرمی برای اندازهنمونه

ساخت کشور انگلستان  Abbexa کیت اختصاصی شرکت

 بررسی شد. L201708A356ره کاتالوگ با شما

اساس این کیت مبتنی بر اتصال بین آنازیم و جااذب   

. آنتاای بااادی اختصاصاای   اسااتایمناای )آنتاای بااادی(   

های پلیت قرار گرفته اسات.  در ک  چاهک  6 -اینترلوکین

شود و ها اضافه میها به گودههای استاندارد و نمونهمحلول

کونووگاه  اختصاصی بادی شوند. آنتیمی شوو با بافر شست

باادی تشلیصای   باه عناوان آنتای     6-اینترلاوکین بیوتین 

بارای نمایاان کاردن     TMBشود. سوبساترای  استفاده می

توساط   TMB. سوبسترای شوداستفاده میHRP فعالیت 

HRP شاود کاه   یک رنس آبی ایجاد می و دگردکاتالیز می

شاود.  مای  ( زردStopبعد از اضافه شادن محلاول توقا  )   

را در پلیات نشاان    6-شدت رناس زرد مقادار اینترلاوکین   

باه صاورت اساپکتروفتومتریکالی در     O.Dدهد. جذب می

گیاری و  دستگاه االیزا ریدر اندازه بانانومتر  152طول موج 

 شود.محاسبه می  6-غلظت اینترلوکین

-کیت براساس روت االیزای ساندوی ی طراحی شاده 

را تشلیص داده  pg/ml  522-9/9است و محدوده غلظت

سنجی باا  . دقت دروناست <pg/ml69/1 و حساسیت آن

 6 -اینترلاوکین های ملتل  نمونه سرم با غلظت 5آزمودن 

 >9CV% و هباار انجاام شاد    22در یک کیت باه میازان   

نموناه سارم باا     5سانجی باا آزماودن    است و دقات میاان  

 9در سه کیت ملتل  و  6-اینترلوکینهای ملتل  غلظت

اسات. کا      >42CV% هر کیت انجام گرفته و تکرار در

 6-اینترلاوکین ها با آنتای باادی اختصاصای    ی چاهکهمه

 شده است.  پوشیده

شو و تهیه بافر شست ،انجام آزمون، اولین مرحله برای

بایاد   برای انجام این کارشوی کیت است. وشست منظوربه

رقیا    ،با آب مقطر 25به  4را به نسبت  وشوشستمحلول 

از لیتار  میلی 32ماده کرد. با احتساب این نسبت، میزان و آ

آب مقطار رقیا     میلای لیتار   922  شو باا ومحلول شست

 4 ،سازی اساتاندارد د. در مرحله بعد، به منظور آمادهشومی

اساتاندارد   لولاه رقی  کنناده اساتاندارد داخال    میکرولیتر 

 هاا را میکروتیوب برداشته و آن 6شود. ریلته و مللوط می

-رقیا  لیتار  میلای  3/2 در کنار هم قرار داده و به هر کدام

از لیتار  میلای  3/2ساپس   ،شاود کننده استاندارد اضافه می

محلول استاندارد را به میکروتیوب اول اضافه کارده و پاس   

از میکروتیوب اول برداشته لیتر میلی 3/2 از مللوط کردن،

ایان   شاود. و به میکروتیوب دوم اضافه کرده و مللوط مای 

کناد تاا محلاول    روند تا میکروتیوب ششم ادامه پیادا مای  

سازی شود. پس از آن، میکروپلیت را آمااده  رقی استاندارد 

 وشاو شسات و در جای ثابت و مناسبی قارار داده و دو باار   

، میکروپلیات باا   وشوشستشود. پس از هر مرحله داده می

 422شااود. در مرحلااه بعااد،  کاغااذ جاااذب خشااک ماای 

هااای اسااتاندارد آماااده شااده، بااه   از محلااولر میکرولیتاا

چاهک( و یک چاهک  6های استاندارد اضافه کرده )چاهک

میکرولیتار   422هم به عنوان کنترل در نظر گرفته شده و 

ساپس   ،شاود کننده استاندارد داخل آن ریلته میاز رقی 

هاا ریلتاه   از هار نموناه در بقیاه چاهاک    میکرولیتر  422

ها رقت تهیاه نشاد. در   ت که از نمونهشود. قابل ذکر اسمی

واکانش بهتار،    بارای هر مرحله پس از اضافه کاردن ماواد   

شاود. در نهایات روی   پلیت به صورت دستی تکان داده می

 92پلیت را با برچسب ملصوص پلیت پوشانده و به مادت  

قارار داده   گاراد ساانتی درجاه   39 دقیقه داخال انکوبااتور  

ز روی پلیات برداشاته و   برچساب را ا  شود. پاس از آن می

ساازی  شود. به منظور آمادهداده می وشوشستپلیت دوبار 

باه   باادی را بادی کونووگه با بیوتین، باید آنتیمحلول آنتی

باادی مللاوط   کننده آنتیبا محلول رقی  422به  4نسبت 

از میکرولیتار   99 باادی باا  از آنتای  میکرولیتر 4شود. پس 

 422شاود و  باادی مللاوط مای   آنتی یکنندهمحلول رقی 

هاا  از این محلول آماده شده، به تماامی چاهاک  میکرولیتر 

پوشاانده و باه مادت یاک      را شاود و روی پلیات  اضافه می

گیارد.  قرار می گراددرجه سانتی 39ساعت داخل انکوباتور 

پس از این مدت، برچسب را از روی پلیت برداشته و پلیت 

سازی آنزیم منظور آماده شود. بهداده میوشو شستسه بار 

Straptavidin-HRP conjugate (SABC بایاااد ،)

 422باه   4آنزیم باه نسابت    یکنندهرقی  لآنزیم با محلو

422از آنزیم باا   میکرولیتر 4 مللوط شود. در این صورت،
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کنناده آنازیم مللاوط و پاس از     از محلول رقی  میکرولیتر

ک ریلتاه  از آن در هار چاها   میکرولیتار  422ساازی آماده

دقیقه درون  32پوشانده و به مدت  را شود و روی پلیتمی

شود. در مرحلاه  گذاشته میگراد درجه سانتی 39 انکوباتور

داده وشاو  شستبعد، برچسب را برداشته و پلیت را پنج بار 

از سوبسترا را  میکرولیتر 92و پس از خشک کردن، میزان 

درون  دقیقاه  45-22درون هر چاهک ریلتاه و باه مادت    

 سوبساترای گیارد.  گراد قرار مای سانتیدرجه  39 انکوباتور

TMB  باارای نمااایش فعالیاات آناازیم اسااتفاده شااده و بااا

HRP  ؛رنس تولید کندتا یک محصول آبی شودمیکاتالیز 
کننده به هر چاهاک  میکرولیتر از محلول متوق  52سپس 

ها به رنس زرد مشااهده  شود و تغییر رنس چاهکاضافه می

شود. در مرحله آخار، جاذب ناوری میکروپلیات ماورد      می

 152آزمایش برای االیزا با دستگاه االیزا ریدر در طول موج 

 شود.گیری و ثبت مینانومتر اندازه
ها پس از هموژن شدن، مورد آنالیز واریانس یاک  داده

-Reapeted measure oneگیری مکرر )طرفه با اندازه

way ANOVA ی ( در رویاهGLM (Generalized 

Linear Model ) افاازار ناارمباااSAS (Statistical 

Analysis System )مقااادیر باار حسااب حااداقل  .شااد

( و خطااای Least Square Meanمربعااات میااانگین )

( نشاان داده شاده   Standard Eror Of Meanمعیاار ) 

  دار تلقی گردید.یعنم P<25/2 است. مقادیر

 

 نتایج

در سرم میش   6-وکینتغییرات اینترل پووهشدر این 

از یک هفته قبل از زایماان تاا یاک هفتاه بعاد از زایماان       

گوسفندی ارزیابی  6-طبیعی با کیت اختصاصی اینترلوکین

دسات آماده از پاووهش حاضار پاس از      ه و نتایج با  شدند

تجزیه و تحلیل آماری، به صورت جادول میازان تغییارات     

از در روزهاای ملتلا  قبال     6-اینترلاوکین سطوح سرمی 

 زایمان و بعد از زایمان نشان داده شده است.

 

 گیری )روز صفر = روز زایمان(در روزهای ملتل  نمونه 6-خطای معیار میزان اینترلوکین  ±میانگین  -1 جدول

 (pg/ml)6-میزان اینترلوکین  روز

1- 55/52 ± 49/9  

3- 41/24 ± 62/6  

2- 69/32 ± 49/9  

4- 35/9 ± 49/9  

2 99/5 ± 64/9  

4+ 5/9 ± 49/3  

2+ 99/9 ± 49/5  

3+ 99/5 ± 62/6  

1+ 29/6 ± 52/1  

5+ 13/9 ± 52/9  

 

میان گوسافندان   6-اینترلوکینمیانگین سطح سرمی 

 % 95ی اطمیناان  و باا فاصاله   6/45±62/5 پاووهش مورد 

 محاسبه شده است. pg/ml 4/1 -4/29بین 

  6-با توجاه باه جادول تغییارات میازان اینترلاوکین       

ل  قبل از زایمان و بعد از زایماان و  اگرچه در روزهای ملت

تغییاارات ناااچیزی   6-اینترلااوکینهم نااین روز زایمااان  

حاضر با استفاده از تجزیاه و  پووهش داشته است، اما نتایج 

داری را نشاان ناداده اسات    معنای  تحلیل آماری تغییارات 

(9625/0= P.) 

 6-بنابراین وقوع زایمان بر سطوح سارمی اینترلاوکین  

 .یمان تأثیر ندارددر حوالی زا
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71  

  بحث

التهابی های پیشینیتوکترین ساز مهم 6 -اینترلوکین
باه   6 -اینترلاوکین ی . گیرناده اسات سیستم ایمنی ذاتای  

ی فعالیات  کاه باه واساطه    اسات صورت محلول و غشاایی  

تحریاک سایگنال سالول از طریا      موجب  6 -اینترلوکین
ز ا 6 -اینترلاوکین  شاود. مای  gp130سازی سیساتم  فعال

 هاای هاای هادف در فرایناد   ها در سالول طری  این گیرنده
 کند.  شماری شرکت میفیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک بی

در زمااان اسااترس یااا التهاااب  6 -اینترلااوکینسااطح 

یابااد. عاا وه باار نقااش ایمناای و التهاااب،    افاازایش ماای 

هااای ای در سیسااتمعملکردهااای چنااد بعاادی و پی یااده

لکارد و عادم تعاادل در    در عم و اخات ل  داردملتل  بدن 

اخات الت ملتلفای در بادن     موجاب ین یتوکتولید این سا 

 شود.   می

کاه مکانسایم زایماان طبیعای یاک       با توجه باه ایان  

، ممکان  اسات های ایمونولوژیاک  فرآیند وابسته به واکنش

هاای  است فاکتورهای التهابی ملتلا  دخیال در واکانش   

لتهاابی( در  این پایش یتوکیاک سا   6 -اینترلاوکین ایمنی )

 های نزدیک زایمان )قبل و بعد از زایمان( تولید شود.زمان

Bowen   تااااأثیر   2222سااااال  و همکاااااران در

روی جفاات و غشاااهای اطااراف جفتاای و هااا را ینیتوکساا

ن بررسای  ها در حاملگی و زایماان زناا  فعالیت تنظیمی آن

هااای هااا در فعالیات ینیتوککردناد و بیاان کردنااد کاه سا    

کرینی جفت و غشاها در طول مراحل میانی اتوکرینی و پارا

هاا مانناد خاروج    و اواخر حااملگی و در بسایاری از جنباه   

ناین نقاش دارناد کاه     جنین، پارگی غشا و اتساع گردن ج

هاا در تنظایم عملکارد و ارتبااط     ینیتوکبیانگر اهمیت سا 

جفتاای جنیناای در طااول -هااای مااادریکااارکردی بلااش

 (.4) استبارداری 

Jolic  گزارت کردناد کاه    2222سال  درو همکاران

هااای ایمناای اکتسااابی در هااا در حفاااظ پاسااخینسااایتوک

اناااایی ماااادر و نااوزاد در تولیااد نااوزادان نقااش دارنااد. تو

هاای بعااد از تولااد را   ها امکان مقابله با عفوناتینیتوکس

 موجاب هاا  کناد و عاادم تولیااد آن   بارای نوزاد فراهم می

نااااوزادی، دیسااپ زی  افااازایش باااروز عفونااات زودرس 

ایساکمیک مغازی    -ریوی و آسایب هیپوکسیک -برونشی

 (.9) شودمی

Mitchell  گزارت کردند  4993و همکاران در سال

-chemoجاااذب شاایمیایی )  یاااک 6-اینترلااوکینکااه 

attractant) های بارای سلولTCD4+ و  هاا ، مونوسایت

ها هاست که اثر مهارکنندگی روی بعضی عفونتائوزینوفیل

ویروس ایدز داشته است  از جملااه جلااوگیری از تکثیاار
(49.) 

و همکاااران در سااال  Gibb یهاااپااووهشبراساااس 

گیرند که های التهابی منشأ میها از سلولینیتوکس 2226

در شل  نیزو  آورندمیس هجوم کدر هنگام زایمان به سروی

 6و4دارند. برای مثال اینترلوکین شدن سرویکس نیز نقش 

( و Cervicovaginalدر مایعااااات ساااارویکس و واژن )

زایماان تشالیص    مهم نین در سرویکس انسان در هنگاا 

 6-اینترلاوکین داری در غلظت یو افزایش معن ندادهداده ش

 (.1) داشته استوجود 

Steinborn گااازارت  4996ساااال  و همکااااران در

، 6 -اینترلاوکین هاای التهاابی   ینیتوککردند که غلظت سا 

IL-1β  وTNF-α   در ترشاااااحات سااااارویکوواژینال و

هاای طبیعای در زناان    های جنینی در طاول زایماان  پرده

هاای زودرس توساط عفونات افازایش     افزایش و در زایمان

 (.22)د ندهبیشتری نسبت به زایمان طبیعی نشان می

Gunn  غلظات   4996و همکاران در سالIL-1-α  و

ی جناین،  هرا در مایع آمنیوتیک، جفت، پرد 6-اینترلوکین

نااااف و خاااون ماااادر در انساااان باااا روت    سااایاهرگ

Radioimmunoassay کردناد و گازارت    گیاری اندازه

در مااایع  6-اینترلااوکینو  IL-1-αکردنااد کااه غلظاات  

در خون مادر و  IL-1-α آمنیوتیک و پرده جنین و غلظت

غلظات هار دو    .جنین پس از شروع زایمان افازایش یافات  

باقی ماند و گزارت کردناد   در جفت بدون تغییر سیتوکین

 IL-1-αمادر، منبع اصلی  decidua ی جنینی یاکه پرده

 (.5) استدر طول زایمان طبیعی  6 -اینترلوکینو 

و همکاااران در سااال   Sissel-Linda پااووهشدر 

4993 ،IL-1 ،و فاااکتور نکااروز تومااوری   6-اینترلااوکین

(TNF در زایمان طبیعی انسان بررسی )و اثباات شاد    شد

هر سه نقش مهمای را در شاروع زایماان طبیعای ایفاا       که

 (.24) کنندمی

و همکاران در ساال    Tabibzadehپووهشبراساس 

بافت اندومتر انسان یک محل فعال تولیاد   4994و  4999

 IFN-β2و  6-اینترلااوکینو  سات هاینیتوککارد سا  و عمل

شوند و های استرومال اندومتر انسان تولید میتوسط سلول
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و  23) یر هورماون اساتروژن هام قارار دارد    تحت تأث

روی  4992و همکااران در ساال    Jacobsهم نین  ؛(21

های استرمال و اپیتلیاال  سلول توسط 6 -اینترلوکینتولید 

بافاات رحاام مااوت تحقیاا  کردنااد و گاازارت کردنااد کااه 

هاای تلمادان تولیاد    در پاسخ به استروئید 6 -اینترلوکین

های اپتلیاال چنادین   لولشود که میزان تولید توسط سمی

 (.9) استهای استرومال  برابر سلول

 2222و همکااران در ساال    Leungکه ی پووهشدر 

 -اینترلوکین mRNAدر گاوهای آبستن بر روی بیان ژن 

 -اینترلاوکین  mRNAژن در بافت رحمی انجام دادند.  6

 های رحمی مورد مطالعه بیان نشاد تکدام از بافدر هیچ 6

نقااش مهماای را در  6-اینترلااوکیننااد کااه و گاازارت کرد

 (.41)کند لیت رحم در آبستنی ایفا نمیفعا

Laham   غلظاااات  4996و همکاااااران در سااااال

های مرتبط باا باارداری )جفات و    را در بافت 6-اینترلوکین

باا تزریا    )هاای جنینای( انساان در زایماان زودرس     پرده

LPS و زایمان طبیعی بررسی کردند و گزارت کردند که )

بااه عنااوان یااک جاازو فیزیولااوژیکی مااایع   6-اینترلااوکین

های جفتی و رحمی تولیاد  بافت توسطوتیک است که یآمن

شود و در زایماان طبیعای نسابت باه زایماان زودرس      می

 (.44)دارد غلظت باالتری در مایع آمنوتیک 

و همکاران در  Wenstrom از سویکه  یپووهشدر 

افاازایش انجااام شااد، گاازارت کردنااد کااه    4999سااال 

در مایع آمنیوتیک زناان در اواخار باارداری     6-اینترلوکین

 (.25) نشان از زایمان زودرس است

در  و همکااااران Saitoهاااای پاااووهشبراسااااس 

ها در مایع آمنوتیک در زایمان ینحضور سیتوک 4993سال

در حتی در حالت عدم حضور عفونات اثباات گردیاد ولای     

ها افزایش پیدا نتوکاییحالت عفونت داخل رحمی میزان س

در عفونت و درد IL-8 و  6 -اینترلوکینین کند. سیتوکمی

کناد. در ایان   زایمان در مایع آمنیوتیک افزایش پیادا مای  

رد زایماان  اثبات گردید کاه هام عفونات و هام د     پووهش

هاای التهاابی هم اون    ینتواند سابب افازایش سایتوک   می

وط باه  و بیشترین میزان مربا  شود IL-8و  6 -اینترلوکین

 (.49) عفونت داخل رحمی است

Larry  تغییرات  4999و همکاران در سالmRNA 

ی ی اکساای توسااین در مغااز رت در طااول دوره  گیرنااده

و ارزیابی  6-اینترلوکینبارداری و تحت تأثیرات استروژن و 

-باه طاور هام    6-اینترلوکینگزارت کردند که استروژن و 

اکسای   یگیرناده  mRNAافازایش تعاداد   موجاب  زمان 

 (.42) استی رحم کنندهمنقب گردد که توسین می

Laura   تولیاااااد  2245و همکااااااران در ساااااال

ساازی شاده   های اپیتلیوم خالصرا از سلول 6 -اینترلوکین

اثبات گردید کاه آلاودگی    پووهش گزارت کردند و در این

صاورت خاالص  توساط    ه های اپیتلیال کشت شده بسلول

E.coli  وLPS در  6-اینترلااوکین تولیااد ساابب افاازایش

 (.43)گردد محیط کشت می

و همکااران در   Chodhuriهاای  پاووهش اسااس   بر

در رحم موت ساوری پیاک فعالیات زیساتی      4993سال 

بااروری کااذب شناساایی     9و  1در روزهای  6-اینترلوکین

و همکااران    Jscobs پووهش گردیده است و نیز بر اساس

 4995ان در ساال  و همکاار  Keverو نیز  4992در سال 

-اینترلاوکین  mRNAنشان دادند با وجود عدم تشلیص 

و پروت ین آن در رحم، پس از کشت اپتلیال و استرومای  6

 و همکاران Mathialagan شاهد افزایش آن بودند. ،رحم

را در  6-اینترلاااوکین mRNA بیاااان 1992در ساااال 

در روزهاای پاس از   گاو، گوسفند و خو  های رحمی بافت

و  تشالیص دادناد   PCRباا تسات   آبساتنی  نی و جایگزی

پاساخ ماادری باه جناین      6-اینترلوکینگزارت کردند که 

 (.46 و 42 ،9 ،2)دارد که در رحم حضور  است

لوکاالیزه   2225و همکاران در ساال   Hondo پووهشدر 

در رحااام  6 -اینترلاااوکینی  گیرناااده mRNAشااادن 

گرفات.  غیر بااردار ماورد مطالعاه قارار      های باردار وموت

ای و در اپیتلیاوم غاده   6-اینترلاوکین  mRNA هاای پیام

های غیر آبستن شناسایی گردیاد و  لومینال رحم  در موت

داری را نشاان  ها تغییرات معنیی دادهبراین اساس گستره

ناچیزی در روز ساوم در   هایپیامهای آبستن داد. در موت

د. ای و لومیناال اپیتلیاوم شناساایی گردیا    هاای غاده  بافت

در روز  6-اینترلوکینی گیرنده mRNAهای افزایش پیام

آبستنی شناسایی گردید و گازارت کردناد کاه وظاای       1

( و Glandularای )در اپیتلیوم غده 6-اینترلوکینگیرنده 

-ی النه گزینای تغییارات معنای   لومینال است که در دوره

 (.9)دهد داری را نشان می

اران در ساال  و همکا  Heinrichبر اسااس پاووهش   
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بیان  6-اینترلوکیندو مسیر متفاوت سیگنالی برای  2223

 trimetricی با اتصال به گیرنده 6-اینترلوکینشده است. 

الیاه  و یاک واحاد باناد تاک     gp130که شامل دو قسمت 

اسااات و از طریااا  مسااایر   6-اینترلاااوکینی گیرناااده

JAK/STAT  کناد. مسایر دوم شاامل اتصاال     عمل مای

ی دهناده ی محلول است و افزایشبه گیرنده 6-اینترلوکین

گااردد. در هاار دو روت ماای gp130همودیمتریزاساایون 

 (.6) به عنوان واحد فعال مطرح است gp130مذکور فقط 

Shuan  با بررسای میازان    4991و همکاران در سال

تغییر سطح سرمی اینترلوکین طناب نافی و ماادری زناانی   

فته داشتند، هماراه باا   ه 36تا  22که زایمان زودرس بین 

التهاب کوریوآمنیون به این نتیجه رسیدند که سطح سرمی 

 6-اینترلوکینو سطح سرمی بند ناف  IL-2مادری گیرنده 

های بدون التهاب کوریوآمنیون افازایش  در مقایسه با گروه

 (.22)قابل توجهی دارد 

Ruzi  ی دوم در سه ماهاه  2242و همکاران در سال

و  IL-10، 6-اینترلاوکین ، IL-1مایی آبستنی سطح پ سا 

بینی زایمان را در زنان بااردار بررسای کردناد. نتاایج     پیش

-زایمان زودرس را پیش IL-1-Ra تشلیص نشان داد که

 6-اینترلاوکین و  IL-1-Raکند و هم نین میان بینی می

داری وجاود  اثر متقابل معنای  IL-10و  IL-1-Raو میان 

ی زایمان زودرس ماثثر باشاد.   تواند در پیش بیندارد و می

 IL-10 ،کناد افزایش پیدا مای  IL-1-Ra تولید زمانی که

و احتماال زایماان زودرس افازایش     کناد مای کاهش پیادا  

 (.49)یابد می

 پاووهش آمده از  در مجموع با توجه به نتایج به دست

در سرم مادری قابل  6-که اینترلوکین گفتتوان حاضر می

ه ای را نشان نداد و بقابل توجه اما تغییرات ؛تشلیص است

عنوان یاک ماارکر ایمونولوژیاک در حاوالی زایماان دارای      

 نیست.ارزت تشلیصی 
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   Since the natural delivery mechanism is related to the immunologic process, it is possible that level of different 

inflammatory factors involved in immune responses (IL-6 as Pro-Inflammatory Cytokine) may change in the 

near-parturition time (before and after parturition). The aim of this study was evaluation of IL-6 level change in 

ewes, from one week before to one week after parturition. For this purpose, a total 5 pregnant ewes in the second 

term of their conception were selected.  The animals were persevered and fed in the same condition. Blood 

samples were taken from jugular vein using a venoject and vacuum pipe (5-7cc each 24h, one week before 

parturition until one week after it). The blood samples were transferred to laboratory and the sera were separated 

and put in -70ºC, for prevention of autolysis and destruction of immune chains. IL-6 was measured by using the 

specific kit and by ELISA test (Enzyme-linked immunosorbent assay). Results showed that in the different days 

before and after parturition the level of IL-6 has slightly changed, however; the change was not significant at the 

different interval times (P=0.7625). In total results showed that serum level of IL-6 in different times of 

parturition wasn’t affected. 

Keywords: Parturition, ewe, serum, IL-6.   
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