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 Eایمنوگلوبولین و اینترفرون گاما،01اینترلوکین ،4اینترلوکینی غلظت مقایسه

در تجربی آسم آلرژیک های رایج در با نمونه بافت هموژن ریهی نمونهدر  اختصاصی

 Balb/cموش

 

 0پرست، علیرضا حق0، زهرا موسوی*0، محسن ملکی0تهمینه تاجیک
 

 .ایران -گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد .6
 

 6046ماه شهریور 60 پذیرش:             6046خرداد  28دریافت: 

های نمونهه بهاههای بافهه همهوژن ریهه در نمونهه IFN- γو  IL-4 ،IL-10 هاینیسطوح سایتوکا یحاضر مقایسه پژوهشهدف          

القای آسم آلرژیک اختصاصی اوالبومین در بافه هموژن ریه و سرم در  IgEی سطح مایع الواژ برونکوآلوئوالر و نیز مقایسهدسه آمده از به

اسهتفاده  ایهفتهه 1مهاده  Balb/c مهوش سهر 60 پژوهشدر این  .اسهمشابه  هایپژوهش برایبه منظور یافتن بهترین نمونه در موش 

 7و  صهفردر روزههای  و ادجوانهه هیدروکسهیدآلومینیوم دو تزریق داخل صهفایی بها اوالبهومین در گروه آسم، به منظور القای آسم. ندشد

ئوالر، بافه برونکوآلوالواژ گیری از مایع نمونه 67در روز . انجام شد پژوهش 61تا60استنشاق اوالبومین در روزهای سه بار و سپس  پژوهش

ویهژه ه ههای آماسهی بهشناسی، نفهو  سهلولآسیباستفاده شد. در  به جای اوالبومینفسفات  گروه کنترل از بافرریه و خون انجام شد. در 

ههای بافهه در نمونهه IL-10و IL-4 هایسهایتوکاینغلظه میانگین گروه آسم ، در االیزا آزموندر ائوزینوفیل در گروه آسم مشاهده شد. 

های بافه اختصاصی اوالبومین در نمونه IgEمیزان میانگین بین  .(P<40/4)مایع برونکوآلوئوالر بود داری بیشتر ازطور معنیبههموژن ریه 

 IgEدر گهروه کنتهرل، (. P<40/4و  902/4بسهتگیمشهاهده شد)ضهریب ههم داریبسهتگی معنهیههمدر گروه آسهم هموژن ریه و  سرم 

ردیهابی بهرای بافهه همهوژن ریهه  مطالعهه نشهان داد کههایهن نتهای  اوالبومین در سرم بر خالف بافه هموژن ریه ردیابی شد.  اختصاصی

 بهرای ههای بیشهتریشهود پژوهشپیشنهاد می .اختصاصی در مطالعات مشابه بسیار ارزشمند اسه IgEو  IL-4،  IL-10های سایتوکاین

 .شود انجام ایمنی اجزای و هاسایتوکاین سایر  بررسی

 ناختصاصی اوالبومی IgE، هموژن ریه، اوالبومین، مایع الواژ برونکوآلوئوالر، بافه  Th1-Th2تعادل  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

شود گون شناخته میهمانعنوان یک اختالل به آسم  

هوایی که با انسداد، افزایش حساسیه و التهاب در مجاری 

انجهام شهده بهه ههم  ههایهمراه اسه. بهر اسهاپ پژوهش

و در نتیجهه  Th2و  Th1 هایلنفوسیه خوردن تعادل بین

منجهر بهه فعهال شهدن  Th2های سایتوکاینافزایش تولید 

ه ههای التههابی به، فراخوانی سلولIgEها، تولید سلماسه

وع التهههاب در مجههاری هههوایی ههها و ویههویههژه ائوزینوفیههل

بها القهای تمهایز در   IL-4در ایهن میهان،. (20و24)شودمی

، تغییر کالپ ایمنوگلوبولین به کهالپ Th2های لنفوسیه

E هههای در لنفوسههیهBتسهههیل  ههها وسههل، بلههوم ماسههه

ههای سایتوکاینها به ریه، یکی از فراخوانی نفو  ائوزینوفیل

 IL-10.(0)دشهودر روند ویوع آسم محسوب می مهم دخیل

اسه که یک  Th2های مترشحه از سایتوکاینیکی دیگر از 

در طهی رونهد . شهودضد التهابی محسهوب مهی سایتوکاین

دار در سطوح اوالبومین، افزایش معنیایجاد آسم آلرژیک با 

IL-10  روز پهس از ایجهاد آسهم مشهاهده شهده تا چنهدین

 IL-10همچنین مشهص  شهده کهه افهزایش تولیهد  ،اسه

در طهی رونهد ایجهاد   Th2هاینقش مهمی در القای پاسخ

 Th1اصلی مترشهحه از  سایتوکاین  IFN- γ.(60)آسم دارد

اثهر  Th2ههای شود که روی تمهایز لنفوسهیهمحسوب می

دههد کهه شان مهیمهارکنندگی دارد. مشاهدات متعددی ن

 Th1-Th2برای تغییر تعهادل   IFN- γممکن اسه بتوان از

های مرتبط به منظور محافظه در برابر بیماری Th1به نفع 

اگرچهه ؛ کهرد، استفاده Th2های با افزایش پاسخ لنفوسیه

و  اسههری هوایی مهبهم در التهاب آلرژیک مجا Th1نقش 

 Th1ههای مترشهحه از سایتوکاینها استفاده از خی یافتهبر

 .(66)اند تأثیر دانستهبیدرمان آسم را  برای

چکید

 ه
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 ک بیماری آلرژیک مجاری هوایی، بههآسم به عنوان ی

سهازی شهده اسهه و مدلهای موش طور گسترده در گونه

ههای حیهوانی در مهدل پژوهشترین گونه مورد رای موش 

هها از هایی که در آندر همین راستا، مدل ؛(64)آسم اسه

و سههههههپس  (sensitization) ایجههههههاد حساسههههههیه

ژنههایی نظیهر اوالبهومین بههره آنتهی با (challenge)چالش

گرفته شده اسه به درک ما از الگهوی تغییهرات در تعهادل 

T1/T2های یناویههژه نقههش سههایتوکه ، و بههTh2 کمههک ،

های دیهده شهده ها بسیاری از ویژگیدر  این مدل اند.کرده

هها، در افراد مبتال به آسم از جمله التهاب، نفو  ائوزینوفیل

سهرم و واکهنش بهیش از  IgEها، افزایش ینایتوکاتولید س

 .(3) ه می شود( دیدAHRهوایی ) هایحد راه

ههای یابهل توجهه در بها وجهود پیشهرفه هر حهالبه 

ههای دارویهی شناخه روند ایجاد بیماری و نیز ابداع درمان

ی  گیری و کنتهرل آسهم نتهای پیشمتنوع، هنوز در زمینه

انجهام بنهابراین ، (1) یابل یبهولی بهه دسهه نیامهده اسهه

هههای تجربههی آسههم آلرژیههک مطالعههات گسههترده در مههدل

طور ه مین بکه از اوالبو با توجه به اینچنان ادامه دارد. هم

ک در ههای مشهابه آسهم آلرژیهخگسترده برای القهای پاسه

ای رسی بهه نمونههدسهشود، های موشی استفاده میمدل

ناشی از ایجاد آسهم  طور کامل تغییرات ایمنی که بتواند به

درمانی روی ایهن تغییهرات را نشهان دههد  هایروشو اثر 

 پههژوهشدر ایههن  رواز ایههن  ،رسههدضههروری بههه نظههر مههی

های مهم در روند ویوع آسم آلرژیهک سایتوکانهای غلظه

اختصاصی اوالبومین در بافه هموژن ریه  IgEو نیز غلظه 

 ههایپژوهشهای رایه  در هها در سهایر نمونههبا غلظه آن

 مشابه )مایع الواژ برونکوآلوئوالر و سرم( مقایسه شده اسه.

 

 کارمواد و روش 

هفتهه از  1در سهن  Balb/cموش ماده نژاد عدد  60 

سازی رازی مشهد تهیه شهد و در واکسن و سرم یموسسه

سهاعه  62ساعه روشنایی و  62شرایط نوردهی مناسب )

ها موش ،ی انطباقروز دوره 0( یرار گرفتند. پس از تاریکی

 ( و آسهم0تعهداد در دو گهروه کنتهرل ) تصادفیبه صورت 

داری و انجهام تمامی مراحل نگهدر ( توزیع شدند. 9تعداد )

مطابق یوانین کمیته ، اصول اخالیی آزمایش روی حیوانات

)کهد  رعایه شداخالق در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد 

IR.UM.REC.1401.030). 

القههای التهههاب آلرژیههک مجههاری هههوایی بههر اسههاپ 

در و همکهاران  Smits از سهویدستورالعمل عنهوان شهده 

 7و  صههفرهههای در روز .(22)صههورت گرفههه 2449سههال 

گهرم میکهرو 64) اوالبهومین داخل صهفایی تزریقپژوهش 

حل شده  )ورثینگتون، آمریکا( اوالبومین به ازای هر موش(

در محلههول بههافر فسههفات اسههتریل حههاوی هیدروکسههید 

در روزههای سهپس ، انجام شهد)پیرپ، آمریکا(  آلومینیوم

دییقه در معرض  34ها به مدت موش، پژوهش 61و60،60

یهرار گرفتنهد.  )سهیگما، آمریکها( %6اوالبومین استنشهایی 

)امهرون، برای تولید یطرات استنشایی از دستگاه نبهوالیزر 

گیههری انجههام نمونههه 67در روز اسههتفاده شههد. ژاپههن( 

در گروه کنترل تزریق داخل صفایی و تولیهد (. 6شکلشد)

 انجام شد.استریل استنشایی با بافر فسفات  هایهیطر

سههاعه پههس از آخههرین مواجهههه استنشههایی، بهها 20

بههر  گههرممیلههی 644) بههه ترتیههب کتههامین و آسههپرومازین 

هوشهی عمیهق در بهی( بر کیلوگرم گرممیلی 0و  کیلوگرم 

آوری مههایع الواژ جمههع بههه منظههور ههها ایجههاد شههد. مههوش

در هههر  (broncoalveolar lavage: BAL) برونکوآلوئههوالر

عمل تراکسهتومی انجهام شهد و در سهه  ،موش، با آنژیوکه

 میلی لیتر محلول بافر فسفات استریل 0/4مرحله به میزان 

(PBS) سرنگ انسولینی بهه داخهل ریهه تزریهق شهده و  با

آوری شده برای هر موش آوری شد. مایع جمعجمع مجدداً

انجهام االیهزا جداسهازی  بهرای ایع روییسانتریفیوژ شد و م

، یفسه سینه حیوان باز شده BAL شد. پس از گرفتن مایع

و سرم آن  گیری از یلب با سرنگ انسولینی انجام شدوخون

بهه زنهدگی حیهوان پایهان با گرفتن خون از یلب . شدجدا 

ز لهوب . در هر موش یسهمتی اگردیدریه خارج داده شد و 

اتوکسهیلین و آمیهزی همیدامی ریه سمه چپ برای رنهگ

 64شناسهی در فرمهالین بهافر آسهیب بررسهی برایائوزین 

 بافهه همهوژن ریهه، یتهیه به منظوردرصد یرار داده شد. 

گهراد سهانتی یدرجهه -84در دمای  بافه ریه یماندهبایی

 یرار داده شد.
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. به دنبال تزریق داخل صفایی اوالبومین و هیدروکسید Balb/cی القای آسم آلرژیک با استفاده از اوالبومین در موش نحوه -0شکل

 انجام شد. 67گیری از ریه در روز نمونه 61تا60و سپس استنشاق اوالبومین در روزهای  7آلومینیم در روز صفر و
 

 

دمهای محهیط رسهانده شهد و های فریز شده به نمونه

یهک  بافهه ریهه گهرم 644 ههر کشی بهه ازایپس از وزن

مهوالر،  KCl 0/4حهاوی ) ه کننهدهبافر همهوژنیز لیترمیلی

Tris-Cl 6  ،موالرTriton x 644) اه اضافه شهد و از دسهتگ

دسهه ه مصلهو  همهوژن به استفاده شد. یزه کنندهنهموژ

گراد به مهدت درجه سانتی 0دمای در  64444آمده با دور 

انجهام االیهزا  بهرایمایع رویهی  ده دییقه سانتریفیوژ شد و

 آوری شد.جمع

در مایع فاید سهلول  IFN- γوIL-4، IL-10های غلظه

ه بها و همهوژن بافهه ریه BALحاصل از سانتریفیوژ مهایع 

(. دی، آمریکهاانهدآر) گیری شدروش االیزای ساندویچ اندازه

اختصاصههی اوالبههومین نیههز بهها روش االیههزای  IgEغلظههه 

ریفیوژ هموژن بافه ساندویچ در سرم و مایع حاصل از سانت

 ) بایولجند، آمریکا(. ریه سنجیده شد

 آزمهون از انجام شهد. SPSS 21آنالیز آماری با برنامه 

Paired-Samples T Test  استفاده شدها تحلیل داده برای 

دار در نظهر گرفتهه از نظر آمهاری معنهی >40/4Pو مقادیر 

 شد.

 نتایج

 تهیه شده از بافه شناسیآسیبمقاطع در بررسی 

ها در ویژه ائوزینوفیلبه  های آماسینفو  شدید سلول، ریه

گهر بیاندر گروه آسم در ریه و عروق اطراف مجاری هوایی 

در بررسی  .(2)شکل بود شدید در ریهآلرژیک ویوع التهاب 

در هر دو گروه آسهم نتای  حاصل از االیزا مشص  شد که 

-IL-4، ILههای سهایتوکاینغلظه مقدار میانگین و کنترل 

ای بافهه همهوژن ریهه نسهبه بهه ههدر نمونه IFN- γ و10

 IL-10و IL-4بیشههتر بههود کههه در  BALهههای مههایع نمونههه

بهه ترتیهب ) دار بهوداین افزایش معنیمربو  به گروه آسم 

440/4 P  446/4و P )( 3شکل .) 

در گهروه  اختصاصهی اوالبهومین IgEآنالیز غلظه در 

ی بافه هموژن ریه اختصاصی در نمونه IgEغلظه  کنترل

گیری بوده و صفر در نظر گرفتهه کمتر از مقادیر یابل اندازه

اختصاصههی  IgEهای سههرم کههه در نمونهههشههد در حالی

انحهراف  ±میهانگین غلظههگیری و اوالبومین یابهل انهدازه

گروه آسهم در بود.  لیترپیکوگرم بر میلی 69/6±0/4 معیار

در ههای سههرم ههای بافهه همهوژن ریهه و نمونههنمونههدر 

انحهههراف معیهههار بهههه ترتیهههب  ±ههههامیهههانگین غلظهههه

بهود و  لیترپیکوگرم بر میلی 42/60±47/8و78/7±30/60

)ضهریب  هها مشهاهده شهدداری بهین آنبستگی معنهیهم

 .(P<446/4و 4/ 902بستگی برابرمه
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.الف و ج( التهاب در اطراف مجاری هوایی به دنبال تزریق داخل صفایی اووالبومین و هیدروکسید آلومینیم در روز صفر  بافه ریه -2شکل

ی چند یسمتی به ویژه ائوزینوفیل )نوک های آماسی با هستهسلولدر گروه آسم. نفو   61تا60و سپس استنشاق اوالبومین در روزهای  7و

گونه نفو  سلول آماسی در اطراف .ب و د( در گروه کنترل هیچ ها و رگ خونی اطراف برونشیول دیده می شودپیکان( در اطراف برونشیول

 ( ×044، ج و د ×244، الف و بH&Eها و رگ خونی مشاهده نشد. )برونشیول

 
در بافه هموژن ریه و مایع الواژ برونکوآلوئوالر بر حسب پیکوگرم بر   IFN- γ و IL-4 ،IL-10های غلظه سایتوکاین یمقایسه -3شکل 

. به طور خالصه تزریق داخل صفایی اوالبومین و )ب( )الف( و کنترل در دو گروه آسم( با روش االیزای ساندویچ  pg/mlلیتر)میلی

در  انجام شد. 67گیری در روز و در نهایه نمونه 61تا60و سپس استنشاق اوالبومین در روزهای  7ز صفر وهیدروکسید آلومینیم در رو

ها نشان ستون گیری بود.در مایع برونکوآلوئوالر گروه کنترل کمتر از مقدار یابل اندازه IL-10گروه کنترل از بافر فسفات استفاده شد. مقدار 

 * test-.Paired samples T 40/4> Pهستند. آزمون  mean±SDی دهنده

 

 بحث

 تغییرات در غلظه در روند ویوع آسم آلرژیک،  

در نهایه منجر بهه  Th2و  Th1های مترشحه از سایتوکاین

فعال شدن ، افزایش تکثیر و Eافزایش تولید ایمنوگلوبولین 

افهزایش پاسهخ ایمنهی در ریهه و در نهایهه  ههاسهلماسه
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ههای سهایتوکاینشود که از این میان تغییر در غلظهه می

IL-4، IL-10و IFN- γ  ههای مهدل .(8)داردای اهمیه ویژه

س چهالش بها اوالبهومین در مهوش ایجاد حساسهیه و سهپ

سهازوکارهای برای افزایش درک ما از های زیادی را فرصه

 .(64)کنندوژنتیک این بیماری فراهم میپات

ی مههایع الواژ ریههه بههه عنههوان آورجمههع هههایروش

ات بافه تنفسی در انسهان و ای برای شناسایی تغییروسیله

تغییهر  انهد.توصیف شدهاز جمله موش مصتلف  هایحیوان

را  (BAL)در اجههزای مصتلههف مههایع الواژ برونکوآلوئههوالر 

 به کارهنگام تغییرات بافه ریه  توان برای شناسایی زودمی

وسیع بودن  BALهای مایع ی از محدودیهاما یک ،(63)برد

 .(67)هههای مصتلههف آن اسهههبههرای مولفههه طبیعههیرنهه  

اسه در حیوان زنده و پیش  بهتر BALگیری از مایع نمونه

ههای که اکثر شهاخ چرا ؛شودانجام از کار افتادن یلب  ،از

در و همکهاران  Henderson پهژوهشگیری شهده در اندازه

کهه از حیهوان زنهده  BALهای مهایع در نمونه6987سال 

ههای الواژ ادیر باالتری نسبه به نمونههمق ،تهیه شده بودند

 (7)دشهده از بهدن حیهوان داشهتن جدا یتهیه شده از ریه

-تهیهه ،حاضر پژوهشنویسندگان در  یبهبر تجر بنااگرچه 

و دیهه  نیاز بهعله ظرافه نای ه در موش ب BALمایع  ی

یکی دیگهر از دارد. زمان بیشتری  صرف سرعه عمل باال و

آزمهایش  دسه آمده ازه های مهم در اطالعات بمحدودیه

 ههایپژوهشاسه که امکان مقایسهه بهین  این BALمایع 

ی الواژ ههاروشهای بسیاری در مصتلف وجود ندارد. تفاوت

از جمله نوع مایع استفاده  ،وجود دارد سازیآمادهو تهیه و 

شده برای الواژ، محل تزریق و تعداد دفعهات تزریهق مهایع 

کهه  چنین ایهنهم ،بار متفاوت اسه 60تا  6الواژ که بین 

 6سلولی روی کدام یک از این سنجش بصش سلولی و غیر

یکسههان  هههاپژوهشگیههرد نیههز بههین بصههش انجههام ب 60تهها 

و  McSorely ههههایپژوهشدر  عهههالوهه بههه ،(23)نیسهههه

 مشههص  شههد کههه 2460و2462های در سههالهمکههاران 

زمهان وابسته بهه گه ر  BALتغییرات سایتوکاینی در مایع 

اساسهی در  یمولفهگیری یک و در نتیجه زمان نمونهاسه 

   .(61 و60)گرددها محسوب میسایتوکاینردیابی 

در  نیههز بههه طههور گسههترده از همههوژن بافههه ریههه

گیهری تغییرات بافه تنفسی و اندازه مربو  به هایپژوهش

ها اسهتفاده سایتوکاینهای مصتلف از جمله مولکولغلظه 

 تحهه تهاثیرایهن روش یسهمتی از بافهه ریهه . در شودمی

هههای لیزکننههده یههرار محلههولهههای مکههانیکی و نیههز روش

پهارچگی خهود را از دسهه ها یهکگیرد تا غشای سلولمی

ههای آزمایشهگاهی بهرای سهنجشهها و محتویهات آن هدد

رسی بهه غلظهه بهاالتری از ه. بدین ترتیب دسخارج شود

میسههر خواهههد  پههژوهشتویههات مههورد ههها و محپههروتنین

با توجهه بهه حجهم  BALآوری مایع میزان جمع .(26)شد

 BALو اگرچه مایع اسه  اندک ریه در موش بسیار محدود

بررسی  ای دارد،آسم در انسان اهمیه ویژه هایپژوهشدر 

تهر رپنسان در دسههموژن بافه ریه در موش نسبه به ا

 .(0)رسدبه نظر می

روی عفونه ریه بها پنوموسیسهتیس  ی کهپژوهشدر 

بها توجهه بهه  ( انجهام شهد،Pneumocystis cariniiکارینی)

در مهتن  بهه بیهان صهریح نویسهنده نتای  به دسه آمده و

های مایع ای بافه هموژن ریه نسبه به نمونههنمونه ،مقاله

BAL ین برای بررسی پاسخ سلولی و سایتوکاینی در برابر ا

چنهین در بررسهی هم، (9)تر هستندعفونه در ریه مناسب

بافهه  ههاینمونهه هها ازکه در آن هاییپژوهشنمودارهای 

گیههری برخههی بههرای انههدازه BALهمههوژن ریههه و مههایع 

های استرپ اکسهیداتیو در التههاب ها و شاخ سایتوکاین

کثهر مهوارد در ا رسهدبه نظهر مهی ،استفاده شده بودریوی 

گیری در بافه همهوژن ریهه بسهیار غلظه مواد مورد اندازه

 یمقایسهه نبهودامها بهه علهه  ،اسهه BALباالتر از مهایع 

دسه آمده از بافهه همهوژن ریهه بها ه های بغلظه ،آماری

بهه  می تهوان تنها BALدسه آمده در مایع ه های بغلظه

 اشهارهبه نفع بافهه همهوژن ریهه ها وجود تفاوت در غلظه

در سهال  شیروان و همکاران پژوهشدر  .(69و68و62)کرد

در همهوژن بافهه  IL-4با وجود مقادیر بسیار باالی  2467

به دنبال ایجاد آسهم آلرژیهک در مهوش بها اسهتفاده از  ریه

 ،یابل ردیابی نبود BALدر مایع  سایتوکاین، این اوالبومین

ها به دنبال سایتوکایندار در افزایش همچنین تفاوت معنی

ه مشاهده شد و ایجاد آسم آلرژیک فقط در بافه هموژن ری

ه تغییهر گونهههیچ BALدسه آمده از آنالیز مایع ه نتای  ب

 .(24)داری را نشان ندادندیمعن

تهرین شهاخ  بهرای سهنجش رایه  IgEگیریاندازه

تهام یها  IgEههای حیهوانی زایی اسهه. در مهدلحساسیه

 االیههزابهها روش  زا عمومههاًاختصاصههی عامههل حساسههیه

تهام  IgEبستگی یوی بین مقادیر شود و همگیری میاندازه

ههای زا در گونههاختصاصی عامل حساسهیه IgEبا مقادیر 
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 IgEگیری مقهادیر اندازه .(2)دیده شده اسهمصتلف موش 

های مصتلف انجام شده اسه از ژن در نمونهاختصاصی آنتی

و هموژن بافه ریه کهه  ، الواژ بینیBALجمله سرم، مایع 

ها در سرم گیریهانداز هاپژوهشاز این میان در بسیاری از 

حاضههر مقههادیر  پههژوهشدر  .(6)صههورت گرفتههه اسههه

اختصاصی اوالبومین در سهرم و  IgEگیری شده برای ازهاند

تفهاوت گروه آسم نزدیک بهه ههم بهود و هموژن بافه ریه 

 Paired samplesی در آزمهون سویاز  ،داری نداشتندیمعن

T- test  مشص  شد که ها بین نمونهبستگی همدر بررسی

ی بسیار یوی )ضهریب با رابطهبستگی این مقادیر دارای هم

در گروه کنتهرل کهه همچنین  ،( هستند902/4بستگی هم

تحه مواجههه بها بافرفسهفات بهه جهای اوالبهومین بودنهد، 

در اختصاصهی اوالبهومین  IgEبرخالف هموژن بافهه ریهه، 

واکهنش متقهاطع سرم ردیابی شد که می توانهد بهه علهه 

ههای داخهل سهرم دار با سایر پهروتنینلوبولین نشانایمنوگ

بهه  بنهابراین ،شودباشد و منجر به ویوع پاسخ مثبه کا ب 

از مشهابه در مهوش، اسهتفاده  هایپژوهشرسد در نظر می

اختصاصهی اوالبهومین  IgEهموژن بافه ریه برای ردیهابی 

 باشد.ی یابل اعتماد ینمونه

علههه تفههاوت در کینتیههک و سههرعه ترشههح ه بهه

دلیهل ه و به BALهای مصتلف بهه داخهل مهایع سایتوکاین

بههودن  االترگیههری از ریههه و همچنههین بههسهههوله نمونههه

ده در بافه هموژن ریه پیشهنهاد گیری شهای اندازهغلظه

ای استفاده شود که بتوان حضور و نسهبه از نمونه شودمی

 ه در باالترین غلظه سنجید.ظدر همان لحها را سایتوکاین

آسم آلرژیک و  یگسترده در زمینه هایپژوهشبا توجه به 

ویهژه مهوش بسهیاری از هههای حیهوانی بهاستفاده از مهدل

ههای ایمنهی در مهایع ها به بررسی تغییرات مولفههپژوهش

BAL کننههد و بههه ایههن ترتیههب نمونههه بسههیار اکتفهها مههی

در  ،گیرنهدا نادیده میارزشمندی به نام هموژن بافه ریه ر

دسه آمده از پژوهش حاضر هموژن هکه طبق نتای  بحالی

هههای عملکههرد بافههه ریههه ارزش بسههیار بههاالیی در ارزیابی

 های ریه دارد.سیستم ایمنی در آسیب

 20گیری در نمونه پژوهشدر این که با توجه به این

و بها  انجام شهدهساعه پس از آخرین مواجهه با اوالبومین 

ها در مایع سایتوکاینغلظه توجه به وابسته به زمان بودن 

BALگیری از بافهه ریهه و مهایع ، پیشنهاد می شود نمونه

BAL هههای مصتلههف پههس از آخههرین مواجهههه در زمههان

مقایسهه بهین  همچنهین ،وداسنشایی با اوالبومین انجام شه

تههری از هههای دو نمونههه بههرای طیههف گسههتردهغلظههه

ی تهری دربهارهها انجام شود تا اطالعهات جهامعسایتوکاین

 ههایپژوهشهها در سایتوکاینه برای سنجش بهترین نمون

 دسه آید.به مشابه 

دهد کهه بهرای نشان می پژوهشتای  حاصل از این ن

 IgEو  IL-4، IL-10 ،IFN- γههای  سهایتوکاینگیری اندازه

 بههاومین در مههدل تجربههی آسههم آلرژیههک اختصاصههی اوالبهه

ههای بافهه ، نمونههزمانی مشهابه پهژوهش حاضهر یبرنامه

ههای دارای غلظه باالتر و یا متناسبی از مولفههموژن ریه 

و افزایش احتمال  شود به منظورتوصیه می کر شده بود و 

در  مشهابه ههایپژوهشدر مه کور  هایمولفهردیابی  دیه

و تنهها بهه  پرداخههنیهز برداری از بافه ریه به نمونه موش

های انسانی تنهها پژوهشکه در  BALنتای  حاصل از مایع 

 .کرداکتفا ن ،شودرپ تلقی میدر دسه ینمونه
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            The aim of this study was to compare levels of IL-4, IL-10 and IFN- γ in lung homogenates 

with their concentrations in bronchoalveolar lavage fluid, as well as levels of ovalbumin-specific IgE 

in lung homogenates with its concentrations in serum following induction of allergic asthma in mice to 

determine the best specimen in similar studies. In this investigation, 14 six-week female Balb/c mice 

were sensitized to Ovalbumin+ Aluminum hydroxide (on days 0 and 7) and challenged with 

Ovalbumin aerosols (on days 14 to 16). Specimens were obtained from bronchoalveolar lavage fluid, 

lung tissue and serum on day 17. Ovalbumin was replaced by phosphate buffer solution in the control 

group. Infiltration of inflammatory cells especially eosinophils revealed inflammation in lung. ELISA 

results showed that in the asthma group levels of IL-4 and IL-10 were significantly higher in lung 

homogenates in comparison to bronchoalveolar lavage fluid (P<0.05). In the asthma group, levels of 

Ovalbumin-specific IgE in lung homogenates and seum specimens correlated to a high degree 

(r=0.942, P<0.05). In the control group, Ovalbumin-specific IgE was undetectable in lung homogenate 

while it was detected in serum. Based on our findings, lung homogenate is a valuable specimen to 

evaluate levels of IL-4, IL-10 and ovalbumin-specific IgE in similar studies. More investigations are 

needed to evaluate other cytokines and immune components.  
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