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بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکین اینترلوکین 6-یک هفته قبل تا یک هفته بعد
از زایمان طبیعی در میش
هادی بیننده ،1عبدالناصر محبی ،*2فرید براتی ،2ناصر شمس اسفندآبادی

2

 .4دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
دریافت 22 :اسفندماه 99

پذیرش 44 :تیرماه 99

چکیده
با توجه به این که ساز و کار زایمان طبیعی یک فرآیند وابسته به واکنشهای ایمونولوژیک است ،ممکن است فاکتورهاای التهاابی ملتلا
دخیل در واکنشهای ایمنی (اینترلوکین 6 -یک سیتوکین پیشالتهابی) در زمانهای نزدیک زایمان تولید شوند .هادف از ایاان پاووهش
بررسی تغییرات اینترلوکین 6-از یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زمان زایمان طبیعی در میش بود .با این هدف تعاداد  5رأس
میش آبستن نیمهی دوم انتلاب شد .نگهداری و وضعیت تغذیهای میشهای آبستن در شرایط یکسان صورت گرفت .خونگیاری از طریا
ورید وداج میش پس از ضدعفونی موضع با ونوجکت و لولهی خألدار به میزان  5تا  9میلیلیتر هر  21ساعت یک بار به مادت یاک هفتاه
قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زایمان صورت گرفت .نمونهها از طری لولههای استریل به صورت جداگانه پس از اخذ جماعآوری شاد و
برای جداسازی سرم به آزمایشگاه منتقل شدند .نمونههای سرمی پس از جداسازی در فریزر آزمایشگاه و در دمای  – 92درجه سانتیگاراد
قرار داده شد تا از اتولیز و تلریب زنجیرههای ایمنی جلوگیری شود .اینترلوکین 6-سرم ها با کیت اختصاصی اینترلوکین 6 -گوسفندی و
تست االیزا سنجش شد .نتایج این پووهش نشاان داد کاه در روزهاای ملتلا قبال از زایماان و بعاد از زایماان و هم ناین روز زایماان
اینترلوکین 6-تغییرات ناچیزی داشته است که این تغییر از نظر آماری معنیدار نیست ( .)P =2/9625در کل نتایج ایان پاووهش بیاانگر
این است که وقوع زایمان بر سطوح سرمی اینترلوکین 6-تأثیری در دورهی زمانی مورد پووهش ندارد.
واژگان کلیدی :زایمان طبیعی ،میش ،سرم ،اینترلوکین.6-

مقدمه
زایمان توسط غدد درون ریز ،عوامل هورمونی ،عوامال
التهابی و هم نین عوامل مکانیکی کنترل مایشاود .بلاو
محاااور هیپوتااااالموس  -هیپاااوفیز  -آدرناااال جناااین
( )Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axisو
افزایش حجم و کشش رحم به علت رشاد جناین موجاب
تنظیم بیان ژنهای ملتل در زایمان مایشاود .در طاول
اکثر بارداریها ،میومتر نسبتاً ساکن است و انقباضااتی کاه
رخ مااایدهاااد ضاااعی و هماهناااس هساااتند .میاااومتر
( )Myometriumدر کوتاهمدت نسبت به مواد منقاب -
کنندهی قوی ( )Uterotoninsپاسخ میدهد .بسایاری از
این مواد منقب کننده در داخال بافاتهاای رحام تولیاد
میشوند که از جملهی آنهاا مایتاوان پروساتاگلندینهاا

( )PGsو اکسیتوسین ( )Oxytocinرا ناام بارد .تنظایم
زایمان یک فرایند چناد عااملی اسات و زماانی کاه بیاان
مناسااابی از پاااروت ینهاااای مااارتبط باااا انقبااااا
( )Contraction-Associated Proteinsو عوامااال
انقباضی رحم صورت میگیرد ،زایمان طبیعی رخ میدهاد.
حیوانات آزمایشی ملتل از جملهی گوسفند ،جونادگان و
پستانداران غیر انسان مورد پاووهش قارار مایگیرناد و از
یافتههای به دست آمده ،در پووهشهاای انساانی اساتفاده
میشود .زایماان یاک فراینادی اسات کاه درآن جناین از
محیط زیست داخل رحمی به محیط زیست خارج از رحام
منتقل میشود .زایمان نتیجهی فعل و انفعااالت ماادری و
فاکتورهای جنینی است (.)1
نوزادان تازه متولد شده استعداد زیادی برای ابات باه
13

دوره  - 41شماره 4
تغییرات سرمی اینترلوکین 6-قبل و بعد از زایمان در میش

عفونت دارند که این امار ناشای از اخات ل مکانیسامهاای
دفاعی نوزاد است .تولید و حفظ پاسخهای ایمنی اکتساابی
به وسیله شبکهای از ارتباطات متقابل مابین گلیکوپروت ین
و فسفولیپیدهای بین سلولی کنترل و تنظیم میشاود کاه
اصط حاً سیتوکین نامیده میشوند .توانایی مادر و نوزاد در
تولید چنین سیتوکینهای پیش التهابی امکاان مقابلاه باا
عفونتهای بعد از تولد را بارای ناوزاد فاراهم مایکناد در
حالی که عدم تواناایی در تولیاد و افازایش ساطوح آنهاا،
موجب افزایش بیماری و مرگ و میار و نیاز افازایش باروز
عفونت زودرس نوزادی ،انتروکولیات نکاروزان ،دیساپ زی
برونکوپولمونری و آسیب هیپوکسایک-ایساکمیک مغازی
میشود ( .)9یکی از مهمترین سیتوکین هاا اینترلاوکین6-
است که سنتز آن تحات تاأثیر سایتوکینهااای دیگاار از
جملاه اینترلاوکین  4و 2است ( .)49این ماده لنفوسایت-
های  Bو  Tرا فعاال مایکناد ،بلاو مگاکاریوسایتهاا را
تحریک میکند و اثر کشندگی سلولهای کشانده طبیعای
( )cell NKرا زیااااد ماایکنااد و موجااب افاازایش تولیااد
پروت ینهای فاز حااد مایشاود .اینترلاوکین 6-محصااول
سااالولهاااای  Th1اساات ،هام ناااین ماساات ساالهااا،
ماکروفاژها ،سالولهاای انادوتلیال ،سالولهاای اپیتلیااال
تنفسای و ائوزینوفیال هااا قااادر بااه تولیااد آن هساتند
(3و.)45
اینترلوکین 6-نقاش مهمای طای زایماان طبیعای و
زایمان زودرس ایفا میکند ،بیوسنتز پروساتاگ ندینهاا را
تحریک کارده ،لاذا مایتواناد موجاب تحریاک انقباضاات
میومتر رحمی و باز شدن گردن رحم شود .طی فاز بحرانی
انتقال ( )Transition periodاز محیط داخال رحمای
استریل به محیط خارج رحمی کاه ناوزاد باا محار هاای
آنتی ژنیک متعددی در تماس قرار میگیرد ،نقش سیستم
دفاعی بدن نوزاد اهمیت بااالیی دارد .سایتوکین از طریا
تنظیم عملکردهای بیولوژیک موجب تغییر وضعیت ایمنی
جنین و نوزاد از جملاه فاگوسایتوز و ظهاور مولکاولهاای
اتصالی روی سطوح سایر سلولها میشود ( .)49با توجه به
ایاان کااه توانااایی مااادر و بااه دنبااال آن نااوزاد در تولیااد
سیتوکینهای پیش التهابی مانند اینترلوکین 6-در توانایی
نوزاد برای مقابله با عفونتهای بعاد از تولاد مهام اسات و
مطالعهای در این زمینه در مایش انجاام نشاده اسات؛ بناا
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براین هادف از ایان پووهش بررسی تغییرات اینترلاوکین-
 6در یک هفته قبال تاا یاک هفتاه بعاد از زماان زایماان
طبیعی در میش است.
مواد و روش کار
تعداد  5رأس میش آبستن نواد بلتیاری نیماهی دوم
آبستنی از دامداری دانشگاه شهرکرد خریاداری شاد و باه
خانه حیوانات کلینیک دامپزشکی دانشگاه شهرکرد منتقل
شد .انتلاب نمونه هاا باه روت تصاادفی صاورت گرفات و
تاریل هی آن هاا نیاز از نظار ساقط و مشاک ت زایماانی
بررسی شد که نمونههای انتلابی ،سالم و فاقد ماوارد ذکار
شده بودند .به منظور ساازگاری باا شارایط جدیاد و نباود
استرسهای محیطی ،میشها به مدت یک هفته در مکاان
جدید نگهداری شدند و شرایط تغذیهای و نگاهداری آنهاا
نیز مشاابه قبال و باه روت سانتی باود ،هم ناین بارای
تلمین حدودی سان جناین و اطمیناان از زناده و ساالم
بودن آنهاا ،از تماامی مایشهاا ساونوگرافی انجاام شاد.
اط عات و مشلصات مربوط به دامها شاامل سان ،تعاداد
زایمان ،سابقه سقط جناین و شاماره دام براسااس شاماره
گوت ،ثبت شد.
پ
از  5رأس میش آبساتن از  5روز قبال از زایماان باه
فواصل هر  21ساعت تا  5روز بعد از زایمان ،خونگیری از
طری ا وریااد وداج ماایش پااس از ضاادعفونی موضااع ،بااا
ونوجکت و لولهی خألدار به میزان  5تا  9میلیلیتر صورت
گرفت.
نمونااههااای خااون ماایشهااای مااورد پااووهش ،درون
لولههای دربدار و سپس در جا لولاهای قارار گرفات و در
اسرع وقت برای جداساازی سارم باه آزمایشاگاه کلینیاک
دامپزشکی دانشگاه شهرکرد منتقال شاد .نموناهگیاری در
بهمن ماه سال  4395انجام شد.
لولههای حاوی نمونههای خون هر گوسفند براساس شماره
گوت مشلص شد و به آزمایشگاه انتقاال داده شاد.
پ
پس از حذف شرایط خأل ،به میزان یاک سااعت در دماای
اتاق قرار داده شد تا منعقد شوند و سرم شفاف در قسامت
فوقانی قرار گیرد .باه منظاور جداساازی بهتار سارم و تاه
نشینشدن للتههای خاونی درون لولاههاا ،از ساانتریفیوژ
استفاده شد و نمونه ها به مدت  3دقیقه و با سرعت 2222
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دور در دقیقااه درون دسااتگاه سااانتریفیوژ قاارار داده شااد.
مقدار  4تا  2میلی لیتر سرم از هر لوله با سمپلر جدا شد و
درون میکروتیوبها ریلته شاد .سارمهاای جادا شاده در
فریزر آزمایشگاه و در دمای  -92درجه ساانتیگاراد قارار
داده شاادند تااا از اتااولیز و تلریااب زنجیاارههااای ایمناای
جلوگیری شود و در زمان نیاز استفاده شوند.
نمونه های سرمی برای اندازهگیاری اینترلاوکین 6-باا
کیت اختصاصی شرکت  Abbexaساخت کشور انگلستان
با شماره کاتالوگ  L201708A356بررسی شد.
اساس این کیت مبتنی بر اتصال بین آنازیم و جااذب
ایمناای (آنتاای بااادی) اساات .آنتاای بااادی اختصاصاای
اینترلوکین 6 -در ک چاهکهای پلیت قرار گرفته اسات.
محلول های استاندارد و نمونهها به گودهها اضافه میشود و
با بافر شست وشو می شوند .آنتیبادی اختصاصی کونووگاه
بیوتین اینترلاوکین 6-باه عناوان آنتایباادی تشلیصای
استفاده میشود .سوبساترای  TMBبارای نمایاان کاردن
فعالیت  HRPاستفاده میشود .سوبسترای  TMBتوساط
 HRPکاتالیز میگردد و یک رنس آبی ایجاد میشاود کاه
بعد از اضافه شادن محلاول توقا ( )Stopزرد مایشاود.
شدت رناس زرد مقادار اینترلاوکین 6-را در پلیات نشاان
می دهد .جذب  O.Dباه صاورت اساپکتروفتومتریکالی در
طول موج  152نانومتر با دستگاه االیزا ریدر اندازهگیاری و
غلظت اینترلوکین 6-محاسبه میشود.
کیت براساس روت االیزای ساندوی ی طراحی شاده-
است و محدوده غلظت  9/9-522 pg/mlرا تشلیص داده
و حساسیت آن  >1/69pg/mlاست .دقت درونسنجی باا
آزمودن  5نمونه سرم با غلظتهای ملتل اینترلاوکین6 -
در یک کیت باه میازان  22باار انجاام شاده و CV<9%
است و دقات میاانسانجی باا آزماودن  5نموناه سارم باا
غلظتهای ملتل اینترلوکین 6-در سه کیت ملتل و 9
تکرار در هر کیت انجام گرفته و  CV<42%اسات .کا
همهی چاهکها با آنتای باادی اختصاصای اینترلاوکین6-
پوشیده شده است.
برای انجام آزمون ،اولین مرحله ،تهیه بافر شست وشو
بهمنظور شستوشوی کیت است .برای انجام این کار بایاد
محلول شستوشو را به نسبت  4به  25با آب مقطر ،رقیا
و آماده کرد .با احتساب این نسبت ،میزان  32میلیلیتار از
محلول شستوشو باا  922میلای لیتار آب مقطار رقیا

میشود .در مرحله بعد ،به منظور آمادهسازی اساتاندارد4 ،
میکرولیتر رقی کنناده اساتاندارد داخال لولاه اساتاندارد
ریلته و مللوط میشود 6 .میکروتیوب برداشته و آنهاا را
در کنار هم قرار داده و به هر کدام  2/3میلایلیتار رقیا -
کننده استاندارد اضافه میشاود ،ساپس  2/3میلایلیتار از
محلول استاندارد را به میکروتیوب اول اضافه کارده و پاس
از مللوط کردن 2/3 ،میلیلیتر از میکروتیوب اول برداشته
و به میکروتیوب دوم اضافه کرده و مللوط مایشاود .ایان
روند تا میکروتیوب ششم ادامه پیادا مایکناد تاا محلاول
استاندارد رقی سازی شود .پس از آن ،میکروپلیت را آمااده
و در جای ثابت و مناسبی قارار داده و دو باار شساتوشاو
داده می شود .پس از هر مرحله شستوشو ،میکروپلیات باا
کاغااذ جاااذب خشااک ماایشااود .در مرحلااه بعااد422 ،
میکرولیتاار از محلااولهااای اسااتاندارد آماااده شااده ،بااه
چاهک های استاندارد اضافه کرده ( 6چاهک) و یک چاهک
هم به عنوان کنترل در نظر گرفته شده و  422میکرولیتار
از رقی کننده استاندارد داخل آن ریلته می شاود ،ساپس
 422میکرولیتر از هار نموناه در بقیاه چاهاکهاا ریلتاه
میشود .قابل ذکر است که از نمونهها رقت تهیاه نشاد .در
هر مرحله پس از اضافه کاردن ماواد بارای واکانش بهتار،
پلیت به صورت دستی تکان داده میشاود .در نهایات روی
پلیت را با برچسب ملصوص پلیت پوشانده و به مادت 92
دقیقه داخال انکوبااتور  39درجاه ساانتیگاراد قارار داده
می شود .پاس از آن برچساب را از روی پلیات برداشاته و
پلیت دوبار شست وشو داده می شود .به منظور آمادهساازی
محلول آنتیبادی کونووگه با بیوتین ،باید آنتیباادی را باه
نسبت  4به  422با محلول رقی کننده آنتیباادی مللاوط
شود .پس  4میکرولیتر از آنتایباادی باا  99میکرولیتار از
محلول رقی کنندهی آنتیباادی مللاوط مایشاود و 422
میکرولیتر از این محلول آماده شده ،به تماامی چاهاکهاا
اضافه میشاود و روی پلیات را پوشاانده و باه مادت یاک
ساعت داخل انکوباتور  39درجه سانتیگراد قرار میگیارد.
پس از این مدت ،برچسب را از روی پلیت برداشته و پلیت
سه بار شستوشو داده میشود .به منظور آمادهسازی آنزیم
 ،)SABC( Straptavidin-HRP conjugateبایاااد
آنزیم با محلول رقی کنندهی آنزیم باه نسابت  4باه 422
مللوط شود .در این صورت 4 ،میکرولیتر از آنزیم باا 422
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میکرولیتر از محلول رقی کنناده آنازیم مللاوط و پاس از
آمادهساازی 422میکرولیتار از آن در هار چاهاک ریلتاه
میشود و روی پلیت را پوشانده و به مدت  32دقیقه درون

 )way ANOVAدر رویاهی Generalized ( GLM
 )Linear Modelبااا ناارمافاازار Statistical ( SAS
 )Analysis Systemشااد .مقااادیر باار حسااب حااداقل
مربعااات میااانگین ( )Least Square Meanو خطااای
معیاار ( )Standard Eror Of Meanنشاان داده شاده
است .مقادیر  P>2/25معنیدار تلقی گردید.

انکوباتور  39درجه سانتیگراد قرار مایگیارد .سوبساترای

نتایج

 TMBباارای نمااایش فعالیاات آناازیم اسااتفاده شااده و بااا

در این پووهش تغییرات اینترلوکین 6-در سرم میش
از یک هفته قبل از زایماان تاا یاک هفتاه بعاد از زایماان
طبیعی با کیت اختصاصی اینترلوکین 6-گوسفندی ارزیابی
شدند و نتایج باه دسات آماده از پاووهش حاضار پاس از
تجزیه و تحلیل آماری ،به صورت جادول میازان تغییارات
سطوح سرمی اینترلاوکین 6-در روزهاای ملتلا قبال از
زایمان و بعد از زایمان نشان داده شده است.

انکوباتور  39درجه سانتیگراد گذاشته میشود .در مرحلاه
بعد ،برچسب را برداشته و پلیت را پنج بار شستوشاو داده
و پس از خشک کردن ،میزان  92میکرولیتر از سوبسترا را
درون هر چاهک ریلتاه و باه مادت  45-22دقیقاه درون

 HRPکاتالیز میشود تا یک محصول آبی رنس تولید کند؛
سپس  52میکرولیتر از محلول متوق کننده به هر چاهاک
اضافه میشود و تغییر رنس چاهکها به رنس زرد مشااهده
میشود .در مرحله آخار ،جاذب ناوری میکروپلیات ماورد
آزمایش برای االیزا با دستگاه االیزا ریدر در طول موج 152
نانومتر اندازهگیری و ثبت میشود.
داده ها پس از هموژن شدن ،مورد آنالیز واریانس یاک
طرفه با اندازهگیری مکرر (Reapeted measure one-

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

روز

میزان اینترلوکین )pg/ml(6-

-1

52/55±9/49

-3

24/41±6/62

-2

32/69±9/49

-4

9/35±9/49

2

5/99±9/64

+4

9/5±3/49

+2

9/99±5/49

+3

5/99±6/62

+1

6/29±1/52

+5

9/13±9/52

میانگین سطح سرمی اینترلوکین 6-میان گوسافندان
مورد پاووهش  45/6±5/62و باا فاصالهی اطمیناان % 95
بین  pg/ml 1/4 -29/4محاسبه شده است.
با توجاه باه جادول تغییارات میازان اینترلاوکین 6-
اگرچه در روزهای ملتل قبل از زایمان و بعد از زایماان و
هم نااین روز زایمااان اینترلااوکین 6-تغییاارات ناااچیزی
16

داشته است ،اما نتایج پووهش حاضر با استفاده از تجزیاه و
تحلیل آماری تغییارات معنایداری را نشاان ناداده اسات
(.)P =0/9625
بنابراین وقوع زایمان بر سطوح سارمی اینترلاوکین6-
در حوالی زایمان تأثیر ندارد.
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بحث
اینترلوکین 6 -از مهمترین سیتوکینهای پیشالتهابی
سیستم ایمنی ذاتای اسات .گیرنادهی اینترلاوکین 6 -باه
صورت محلول و غشاایی اسات کاه باه واساطهی فعالیات
اینترلوکین 6 -موجب تحریاک سایگنال سالول از طریا
فعالسازی سیساتم  gp130مای شاود .اینترلاوکین 6 -از
طری این گیرندهها در سالولهاای هادف در فراینادهاای
فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک بیشماری شرکت میکند.
سااطح اینترلااوکین 6 -در زمااان اسااترس یااا التهاااب
افاازایش مااییابااد .عاا وه باار نقااش ایمناای و التهاااب،
عملکردهااای چنااد بعاادی و پی یاادهای در سیسااتمهااای
ملتل بدن دارد و اخات ل در عملکارد و عادم تعاادل در
تولید این سایتوکین موجاب اخات الت ملتلفای در بادن
میشود.
با توجه باه ایان کاه مکانسایم زایماان طبیعای یاک
فرآیند وابسته به واکنش های ایمونولوژیاک اسات ،ممکان
است فاکتورهای التهابی ملتلا دخیال در واکانشهاای
ایمنی (اینترلاوکین 6 -یاک سایتوکین پایشالتهاابی) در
زمانهای نزدیک زایمان (قبل و بعد از زایمان) تولید شود.
 Bowenو همکاااااران در سااااال  2222تااااأثیر
س ایتوکینهااا را روی جفاات و غشاااهای اطااراف جفتاای و
فعالیت تنظیمی آنها در حاملگی و زایماان زناان بررسای
کردناد و بیاان کردنااد کاه سایتوکینهااا در فعالیاتهااای
اتوکرینی و پاراکرینی جفت و غشاها در طول مراحل میانی
و اواخر حااملگی و در بسایاری از جنباههاا مانناد خاروج
جنین ،پارگی غشا و اتساع گردن جناین نقاش دارناد کاه
بیانگر اهمیت سایتوکینهاا در تنظایم عملکارد و ارتبااط
کااارکردی بلااشهااای مااادری-جفتاای جنیناای در طااول
بارداری است (.)4
 Jolicو همکاران در سال  2222گزارت کردناد کاه
سااایتوکینهااا در حفاااظ پاسااخهااای ایمناای اکتسااابی در
نااوزادان نقااش دارنااد .تواناااایی ماااادر و نااوزاد در تولیااد
سیتوکینها امکان مقابله با عفوناتهاای بعااد از تولااد را
بارای نوزاد فراهم میکناد و عاادم تولیااد آنهاا موجاب
افااازایش باااروز عفونااات زودرس نااااوزادی ،دیسااپ زی
برونشی -ریوی و آسایب هیپوکسیک -ایساکمیک مغازی
میشود (.)9
 Mitchellو همکاران در سال  4993گزارت کردند

کااه اینترلااوکین 6-یاااک جاااذب شاایمیایی (chemo-
 )attractantبارای سلولهای  ،TCD4+مونوسایتهاا و
ائوزینوفیل هاست که اثر مهارکنندگی روی بعضی عفونتها
از جملااه جلااوگیری از تکثیاار ویروس ایدز داشته است
(.)49

براساااس پااووهشهااای  Gibbو همکاااران در سااال
 2226سیتوکینها از سلولهای التهابی منشأ میگیرند که
در هنگام زایمان به سرویکس هجوم میآورند و نیز در شل
شدن سرویکس نیز نقش دارند .برای مثال اینترلوکین 4و6
در مایعااااات ساااارویکس و واژن ( )Cervicovaginalو
هم نین در سرویکس انسان در هنگاام زایماان تشالیص
داده شدهاند و افزایش معنیداری در غلظت اینترلاوکین6-
وجود داشته است (.)1
 Steinbornو همکااااران در ساااال  4996گااازارت
کردند که غلظت سایتوکینهاای التهاابی اینترلاوکین،6 -
 IL-1βو  TNF-αدر ترشاااااحات سااااارویکوواژینال و
پرده های جنینی در طاول زایماان هاای طبیعای در زناان
افزایش و در زایمان هاای زودرس توساط عفونات افازایش
بیشتری نسبت به زایمان طبیعی نشان میدهند (.)22
 Gunnو همکاران در سال  4996غلظات  IL-1-αو
اینترلوکین 6-را در مایع آمنیوتیک ،جفت ،پردهی جناین،
سااایاهرگ نااااف و خاااون ماااادر در انساااان باااا روت
 Radioimmunoassayاندازه گیاری کردناد و گازارت
کردنااد کااه غلظاات  IL-1-αو اینترلااوکین 6-در مااایع
آمنیوتیک و پرده جنین و غلظت  IL-1-αدر خون مادر و
جنین پس از شروع زایمان افازایش یافات .غلظات هار دو
سیتوکین در جفت بدون تغییر باقی ماند و گزارت کردناد
که پردهی جنینی یا  deciduaمادر ،منبع اصلی IL-1-α
و اینترلوکین 6 -در طول زایمان طبیعی است (.)5
در پااووهش  Sissel-Lindaو همکاااران در سااال
 ،IL-1 ،4993اینترلااوکین 6-و فاااکتور نکااروز تومااوری
( )TNFدر زایمان طبیعی انسان بررسی شد و اثباات شاد
که هر سه نقش مهمای را در شاروع زایماان طبیعای ایفاا
میکنند (.)24
براساس پووهش  Tabibzadehو همکاران در ساال
 4999و  4994بافت اندومتر انسان یک محل فعال تولیاد
و عملکارد سایتوکینهاسات و اینترلااوکین 6-و IFN-β2
توسط سلول های استرومال اندومتر انسان تولید میشوند و
17
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تحت تأثیر هورماون اساتروژن هام قارار دارد ( 23و
)21؛ هم نین  Jacobsو همکااران در ساال  4992روی
تولید اینترلوکین 6 -توسط سلولهای استرمال و اپیتلیاال
بافاات رحاام مااوت تحقیا کردنااد و گاازارت کردنااد کااه
اینترلوکین 6 -در پاسخ به استروئیدهاای تلمادان تولیاد
میشود که میزان تولید توسط سلولهای اپتلیاال چنادین
برابر سلولهای استرومال است (.)9
در پووهشی که  Leungو همکااران در ساال 2222
در گاوهای آبستن بر روی بیان ژن  mRNAاینترلوکین-
 6در بافت رحمی انجام دادند .ژن  mRNAاینترلاوکین-
 6در هیچکدام از بافت های رحمی مورد مطالعه بیان نشاد
و گاازارت کردنااد کااه اینترلااوکین 6-نقااش مهماای را در
فعالیت رحم در آبستنی ایفا نمیکند (.)41
 Lahamو همکاااااران در سااااال  4996غلظاااات
اینترلوکین 6-را در بافتهای مرتبط باا باارداری (جفات و
پردههاای جنینای) انساان در زایماان زودرس (باا تزریا
 )LPSو زایمان طبیعی بررسی کردند و گزارت کردند که
اینترلااوکین 6-بااه عنااوان یااک جاازو فیزیولااوژیکی مااایع
آمنیوتیک است که توسط بافتهای جفتی و رحمی تولیاد
می شود و در زایماان طبیعای نسابت باه زایماان زودرس
غلظت باالتری در مایع آمنوتیک دارد (.)44
در پووهشی که از سوی  Wenstromو همکاران در
سااال  4999انجااام شااد ،گاازارت کردنااد کااه افاازایش
اینترلوکین 6-در مایع آمنیوتیک زناان در اواخار باارداری
نشان از زایمان زودرس است (.)25
براسااااس پاااووهشهاااای  Saitoو همکااااران در
سال 4993حضور سیتوکینها در مایع آمنوتیک در زایمان
حتی در حالت عدم حضور عفونات اثباات گردیاد ولای در
حالت عفونت داخل رحمی میزان سیتوکاینها افزایش پیدا
میکند .سیتوکین اینترلوکین 6 -و  IL-8در عفونت و درد
زایمان در مایع آمنیوتیک افزایش پیادا مایکناد .در ایان
پووهش اثبات گردید کاه هام عفونات و هام درد زایماان
میتواند سابب افازایش سایتوکینهاای التهاابی هم اون
اینترلوکین 6 -و  IL-8شود و بیشترین میزان مرباوط باه
عفونت داخل رحمی است (.)49
 Larryو همکاران در سال  4999تغییرات mRNA
گیرناادهی اکساای توسااین در مغااز رت در طااول دورهی
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بارداری و تحت تأثیرات استروژن و اینترلوکین 6-ارزیابی و
گزارت کردند که استروژن و اینترلوکین 6-باه طاور هام-
زمان موجاب افازایش تعاداد  mRNAگیرناده ی اکسای
توسین میگردد که منقب کنندهی رحم است (.)42
 Lauraو همکااااااران در ساااااال  2245تولیاااااد
اینترلوکین 6 -را از سلولهای اپیتلیوم خالصساازی شاده
گزارت کردند و در این پووهش اثبات گردید کاه آلاودگی
سلول های اپیتلیال کشت شده به صاورت خاالص توساط
 E.coliو  LPSساابب افاازایش تولیااد اینترلااوکین 6-در
محیط کشت میگردد (.)43
بر اسااس پاووهشهاای  Chodhuriو همکااران در
سال  4993در رحم موت ساوری پیاک فعالیات زیساتی
اینترلوکین 6-در روزهای  1و  9بااروری کااذب شناساایی
گردیده است و نیز بر اساس پووهش  Jscobsو همکااران
در سال  4992و نیز  Keverو همکااران در ساال 4995
نشان دادند با وجود عدم تشلیص  mRNAاینترلاوکین-
 6و پروت ین آن در رحم ،پس از کشت اپتلیال و استرومای
رحم ،شاهد افزایش آن بودند Mathialagan .و همکاران
در ساااال  1992بیاااان  mRNAاینترلاااوکین 6-را در
بافتهای رحمی گاو ،گوسفند و خو در روزهاای پاس از
جایگزینی و آبساتنی باا تسات  PCRتشالیص دادناد و
گزارت کردند که اینترلوکین 6-پاساخ ماادری باه جناین
است که در رحم حضور دارد ( 42 ،9 ،2و .)46
در پووهش  Hondoو همکاران در ساال  2225لوکاالیزه
شااادن  mRNAگیرنااادهی اینترلاااوکین 6 -در رحااام
موت های باردار و غیر بااردار ماورد مطالعاه قارار گرفات.
پیام هاای  mRNAاینترلاوکین 6-در اپیتلیاوم غادهای و
لومینال رحم در موتهای غیر آبستن شناسایی گردیاد و
براین اساس گستره ی داده ها تغییرات معنیداری را نشاان
داد .در موتهای آبستن پیامهای ناچیزی در روز ساوم در
بافتهاای غادهای و لومیناال اپیتلیاوم شناساایی گردیاد.
افزایش پیام های  mRNAگیرنده ی اینترلوکین 6-در روز
 1آبستنی شناسایی گردید و گازارت کردناد کاه وظاای
گیرنده اینترلوکین 6-در اپیتلیوم غدهای ( )Glandularو
لومینال است که در دوره ی النه گزینای تغییارات معنای-
داری را نشان میدهد (.)9
بر اسااس پاووهش  Heinrichو همکااران در ساال
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 بیان6- دو مسیر متفاوت سیگنالی برای اینترلوکین2223
trimetric  با اتصال به گیرندهی6- اینترلوکین.شده است
 و یاک واحاد باناد تاکالیاهgp130 که شامل دو قسمت
 اسااات و از طریااا مسااایر6-گیرنااادهی اینترلاااوکین
 مسایر دوم شاامل اتصاال. عمل مایکنادJAK/STAT
 به گیرندهی محلول است و افزایشدهنادهی6-اینترلوکین
 در هاار دو روت. ماایگاارددgp130 همودیمتریزاساایون
.)6(  به عنوان واحد فعال مطرح استgp130 مذکور فقط
 با بررسای میازان4991  و همکاران در سالShuan
تغییر سطح سرمی اینترلوکین طناب نافی و ماادری زناانی
 هماراه باا، هفته داشتند36  تا22 که زایمان زودرس بین
التهاب کوریوآمنیون به این نتیجه رسیدند که سطح سرمی
6- و سطح سرمی بند ناف اینترلوکینIL-2 مادری گیرنده
در مقایسه با گروههای بدون التهاب کوریوآمنیون افازایش
.)22( قابل توجهی دارد
 در سه ماهاهی دوم2242  و همکاران در سالRuzi
 وIL-10 ،6- اینترلاوکین،IL-1 آبستنی سطح پ سامایی
 نتاایج.پیشبینی زایمان را در زنان بااردار بررسای کردناد
- زایمان زودرس را پیشIL-1-Ra نشان داد که تشلیص
6- و اینترلاوکینIL-1-Ra بینی میکند و هم نین میان
 اثر متقابل معنایداری وجاودIL-10  وIL-1-Ra و میان
.دارد و می تواند در پیش بینی زایمان زودرس ماثثر باشاد
IL-10 ، افزایش پیدا مای کنادIL-1-Ra زمانی که تولید
کاهش پیادا مایکناد و احتماال زایماان زودرس افازایش
.)49( مییابد
در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده از پاووهش
 در سرم مادری قابل6-حاضر می توان گفت که اینترلوکین
تشلیص است؛ اما تغییرات قابل توجهای را نشان نداد و به
عنوان یاک ماارکر ایمونولوژیاک در حاوالی زایماان دارای
.ارزت تشلیصی نیست

55:777-781.
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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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