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Background and purpose: Allergic asthma is a chronic inflammatory disorder with increased
inflammation and bronchial over react to stimulants. Th1 and Th2 cells are the main cells involved in the
pathophysiology of asthma. The function of these cells is under the influence of T-bet and GATA3
transcription factors. This study aimed to investigate the impairment of immune responses in patients with
allergic asthma compared with controls.
Materials and methods: In a case-control study, 24 patients with allergic asthma and 10
healthy individuals were recruited. The Mononuclear cells (PBMCs) were isolated and cDNA was
synthesized after RNA extraction. Gene’s expressions of T-bet and GATA3 were evaluated by Real-time
Polymerase chain reaction and their relationships with risk factors for asthma were analyzed using
statistical tests.
Results: In our study, the GATA3 gene expression in patients increased 29 times more than that
in controls (P= 0.002) but the expression of T-bet declined (0.43, P =0.32). Evaluation of T-bet / GATA3
showed that this ratio was significantly lower in patients compared with that in the controls (P<0.0001).
Conclusion: Increased expression of GATA3 and significant reduction of T-bet / GATA3 ratio
in patients showed disturbed immune responses in asthma. So, any remedial or control actions should
focus on improving the unbalanced situation.
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چكیده
سابقه و هدف :آسم آلرژیک یک اختالل التهابی مزمن است که با افزایش التهاب مجاری هوایی و پاسخ بیش از حد
برونش به محرکها میباشد .سلولهای اصلی دخیل در پاتوفیزیولوژی آسم ،سلولهای  Th1و  Th2مییباشیدد و مللریرد
این سلولها تحت تاثیر فاکتورهای رونویسی  T-betو  GATA3میباشد .این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بییان ژنهیای
 GATA3 ،T betدر کودکان مبتال به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد انجام شد.
مواد و روشها :در این پژوهش مورد -شاهدی تعداد  42بیلار مبتال به آسیم آلرژییک و هیمچدیین  01فیرد سیالم بیه
مدوان گروه کدترل شرکت داشتدد .سلولهای تک هستهای خون محیطی جدا گردید RNA ،آنها استخراج و  cDNAسدتز
شد و بیان نسبی فاکتورهای نسخه برداری  T-betو  GATA3به وسیله روش  Real time PCRارزیابی شد و ارتبیا آن بیا
فاکتورهای خطر آسم با استفاده از آزمونهای آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که بیان ژن  GATA3در بیلاران به میزان  42برابر افراد شیاهد افیزایش داشیت  .)p=1/114در
حالی که بیان  T-betکاهش داشیته  )1/24و معدییدار نبیود  .)p=1/44ارزییابی نسیبت  T-bet/GATA3نشیان داد کیه در
بیلاران این نسبت بهطور معدیداری کلتر از افراد شاهد است .)p>1/1110
استنتاج :افزایش بیان  GATA3و کاهش نسبت  T-bet/GATA3بیلیاران در مقایسیه بیا افیراد شیاهد نشیان از اخیتالل
وضعیت پاسخهای ایلدی اختصاصی در آسم دارد .بدابراین هر گونه اقدام درمانی و یا کدترلی میبایست بر اصالح وضیعیت
مدم تعادل ایجاد شده متلرکز گردد.

مقدمه
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واژه های کلیدی :آسم آلرژیکReal time PCR ،GATA3 ،T-bet ،
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بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 4102

تلایز سیلولهیای  Th1جلیوگیری نلایید  .)1-00فیاکتور

آسم یری از شایعترین بیلاریهای مزمن بوده که تقریبا

رونویسی  T-betمضوی از خانواده  T-boxاست کیه در

 411میلیون نفر در سراسر جهان به این بیلاری مبیتال هسیتدد

تلایز و مللررد افرتوری سلولهای  Th1نقیش دارد .از

و پیشبیدی میشود که تا سال  4145به  211میلییون نفیر

سایتوکاینهای ترشح شده توسط سلول  Th1می توان به

برسد  .)4در میان نژادهای مختلف ،آفریقا و آمریراییها

 IL-12 ، IFN-اشاره کرد کیه در ایلدیی سیلولی نقیش

براثییر

داشته و در کاهش پاسخهای ایلدی سلول  Th2میتوانید

انییدکی رتبییه بییا تری در بسییتری شییدن و مییر

بیلاری آسم نسبت به نژادهای دیگیر دارنید  .)4بیر طبی

موثر واقع شود  .)04-02اخیراً ،مدم تعادل بین فاکتورهای

آمارگیری که در سال  0411صیورت گرفیت ،مییانگین

رونویسی  T-betو  GATA3در آسیم برونشییال مخصوصیاً

شیوع آسم در اییران  04/02درصید اسیت کیه بیا تر از

آسم آلرژیک گزارش شده اسیت .در نتیجیه تحقیی بیر

میانگین جهانی است  .)2هیمچدیین در مطالعیاتی ،شییوع

روی نسبت T-bet/GATA3در شرایط مختلیف بیلیاری

آسم در ایران بین سیالهیای  0221تیا  4114بیا نیر 04

و مقایسه آن با افراد سالم ملرن است بیرای فهیم اتیولیوژی

درصد بوده کیه کیمتیرین آن در کرمیان 4/7درصید) و

آسم و ایجاد روشهای ایلونوتراپی مفیید باشید .)01،05

بیشترین مییزان در تهیران  45/4درصید) گیزارش شیده

در اییین مطالعییه مییا بیییان نسییبی فاکتورهییای رونویسییی

است  .)5آلرژنهایی مثیل گیرده ،گیرد و ببیار خیانگی،

 T-betو  GATA3را در بیلاران مبتال به آسیم و ارتبیا

پوسییت و مییوی حیوانییات خییانگی و ...از موامییل ایجییاد

آن با شدت بیلاری و همچدین فاکتورهای خطر بیلیاری

کددده این بیلاری هستدد .در این بیلاری بیشتر سلولها

را نسبت به افراد سالم مورد ارزیابی قرار دادیم.

و مدیاتورهای سلولی مثل ماست سلها ،ائوزیدوفییلهیا،
لدفوسیتهای  ،Tماکروفاژها ،نوتروفیلها ،و سیلولهیای

مواد و روش ها

اپیتلیال نقش مهلیی را ایفیا مییکددید  .)7،1سیلولهیای

جلعیت مورد مطالعه

و در بیلاریهای التهابی هستدد که به دسیتجات سیلولهیای

شیید کییه پییس از اطییالع از پروترییل و اهییداف مطالعییه

 Th1, Th2, Th17و  Tregتقسیم میشوند .آسم ،بیشتر

به صورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند .این تعیداد شیامل

یییک بیلییاری وابسییته بییه  Th2اسییت کییه بییا ترشییح

 42نفر بیلار مبتال به آسم آلرژیک بیه فیرمهیای خفییف

 IL-9 ،IL-5 ،IL-4 ،)ILو IL-13

 7نفر) ،متوسط  00نفر) و شدید  1نفر) و هلچدین 01

شداخته میشود .این سایتوکاینها مخصوصاً IL-5 ،IL-4

نفر فرد سالم به مدیوان کدتیرل بیود کیه بیلیاران و افیراد

و  IL-13نقش مهلی در پیشرفت آسم دارند ،IL-4 .یک

کدترل از نظر سن و جدسیت مشابهسازی شیدند .ابیتال بیه

سایتوکاین برای تولید ایلونوگلوبیولین  )IgE Eبیوده و

آسم آلرژییک بیر اسیاس آخیرین معیارهیای تشخیصیی

 ،IL-5مسییلول تلییایز نهییایی ،فعییال شییدن و فراخییوانی

انجلن آسیم آمریریا  )GINA،4105و توسیط پزشیک

افیزایش

داده شید .بیه طیوری

ایدترلوکیییییاینهیییییای

ائوزیدوفیلها میباشید .هیمچدیین  IL-13بامی

فوق تخص

آسم و آلرژی تشخی

هایپرپالزی سلولهای گابلت و افزایش ترشح موکیوس

که افراد مبتال دارای معیارهای ورودی شیامل یافتیههیای

میشود .فاکتور رونویسی  GATA3به مدیوان تدظییمکددیده

بالیدی و پاراکلدیری اسپیرومتری ،سدجش  )IgEابتال بیه

اساسی تلایز Th2مللکرده و بروز ژنهای سایتوکاینهیای

آسم بودند .ملده این افراد بیلارانی بودند که به تیازگی

آن را افزایش میدهد .به مالوه  GATA3قادر اسیت بیه

ابتال به آسم آنها تشیخی

داده شیده بیود .افیراد مبیتال

واسطه مهیار بییان زنجییره پییامدهیی گیرنیده  ، IL-12از

فاقیید بیلییاریهییای زمیدییهای از جللییه دیابییت ،فشییارخون،
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 TCD4+از کارگزاران اصلی پاسخهای ایلدیی در سیالمت

این مطالعه موردی شاهدی در تعداد  42نفیر انجیام

بيان ژن های  T-betو  GATA-3در آسم آلرژیک

بیلییاریهییای انسییدادی مجییاری هییوایی نظیییر ،COPD

دقیقه در دمای اتاق ،سانتریفوژ شد و حلقیه  PBMCsبیه

مفونت ویروسی یا باکتریایی بودند و دارویی بیه بییر از

آرامی برداشیته شیده و بیرای حیذف اثیرات توکسییک

داروهای مورد نظر در آسم ،مصرف نلیکردند .بیلاران

فایرول ،سلولهای اخذ شده سه بار با  PBSبا سانتریفوژ

بر اساس شدت بیلاری آسم به سه گروه خفیف ،متوسط

در دور  451gبه مدت  01دقیقه ،شستشو داده شد .سپس

و شدید طبقهبددی شدند .در این مطالعه هلچدیین تعیداد

برای متداسب ساختن تعداد جلعیت سلولی در هر نلونه،

 01نفر فرد سالم که از لحاظ بالیدی و آزمایشگاهی فاقید

سلولهای  PBMCsجدا شده را با  RPMI1640به حجم

مالمت آسم و هرگونه بیلاری زمیدهای امم از بیلاریهیای

 0میلی لیتر رسانده شید و بیا اسیتفاده از م نلوبیار تعیداد

آلرژیک یا سایر موارد اتوپی ،خود ایلدی و مفونی بودند

سیلولهیا شییلارش گردیید و در تعییداد  2میلییون سییلول

که سالمت این افراد نیز توسط آزمایشات پیاراکلدیری و

تدظیم گردید.

یافتههای اسپیرومتری مورد تایید پزشک متخص

قیرار

گرفییت ،بییه مدییوان گییروه کدتییرل وارد مطالعییه شییدند.

استخراج  RNAو بررسی خلوص و کیفیت آن

پروترل این مطالعه توسط کلیته اخالق در پژوهشهای

در این مطالعه برای استخراج  RNAاز کیت ستونی

زیست پزشری دانشگاه ملوم پزشری مازندران تصیویب

شییرکت سیییداژن سیییداژن ،ایییران) اسییتفاده شیید .اسییاس

شده و ورود به مطالعیه براسیاس معیارهیای توافی شیده

استخراج  RNAتوسط این کیت بهصورت اتصال RNA

هیلسییدری بییوده کییه جلعیییت مییورد مطالعییه بییا رضییایت

به بشائ سیلیرایی فیلتر داخل ستون استخراج در حضور

آگاهانه وارد مطالعه شدند.

بلظت با ی نلک اسیت و هیمچدیین در شیرایط نلیک
پایین آب دیونیزه فاقد  RNA ،)RNaseمتصیل شیده از

نلونهگیری و جداسازی سلولهای تک هستهای خون

فیلتر جدا میشود .بر اساس دستورالعلل شرکت سازنده،

محیطی )PBMCs

وارد نلودن تعیداد  2تیا  1میلییون سیلول در هیر سیتون،

والدین آنها ،مییزان  5-01میلییلیتیر خیون محیطیی در

پس از انجام مراحل اسیتخراج RNA ،بیا افیزودن مقیدار

شرایط آرامش فاقد حلالت آسیم) از بیلیاران و هلچدیین

 011میررو لیتر بافر آزادکددده ،از ستون آزاد شیده و در

افراد کدتیرل در کلیدییک تخصصیی طیوبی و بیلارسیتان

میرروتیوپ استریل فاقد  RNaseو  DNaseجلع گردیید.

بوملی ساری اخذ و در لولههای حاوی ماده ضید انعقیاد

با توجه به اهلییت حفی یرپیارچگی  RNAدر مراحیل

 51 EDTAمیلیمو ر) ریخته شد و با حفی و رماییت

بعدی ،مالوه بر برآورد کلیت  RNAمیبایست کیفییت

شییرایط زنجیییرهای سییرد در  cool boxقییرار داده و در

و خلوص  RNAبه دسیت آمیده نییز بررسیی و ارزییابی

نهایت به آزمایشگاه مرکز تحقیقیات بیولیوژی سیلولی و

شود .مقدار  RNAبه دست آمیده بیا اسیتفاده از دسیتگاه

مولرولی دانشرده پزشری ساری انتقال داده شد .سیپس

نانواسییپرتومتر و فتییومتر در طییول مییوجهییای 411و411

سلولهیای تیک هسیتهای خیون محیطیی  )PBMCsبیا

نییانومتر سییدجیده شییده و پییس از محاسییبه نسییبت جییذب

استفاده از شیب بلظتی فایرول 0/177جداسازی گردید.

نوری در طول موج  411بیه  )OD260/OD280 411بیا

برای این مدظور فایرول 0/177را به میزان نصیف حجیم

استفاده از فرمول زیر به دست آمد.

نلونه خون بیه لولیه فیالرون  05 mlانتقیال داده و خیون

ضریب رقت ×  = OD260/OD280 × 21مقدار RNA

کامل )Whole bloodتوسط پیپت پاستور به آرامیی در

مقدار  RNAبر حسب  µg/mlبرای ارزیابی کیفیت

سطح آن اضافه گردید .سپس در دور  211gبه مدت 41

 RNAاستخراج شده ،از الرتروفورز اندکی از نلونیه RNA
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پس از اخذ رضایت کتبی از افراد میورد مطالعیه ییا

نتیجه مداسبی از نظر مقدار  RNAبه دنبال خواهد داشت.

پژوهشی

علیرضا رفیعی و همکاران

در ژل آگاروز  4درصد استفاده شد کیه دو بانید  41sو 01s

خییام بییه صییورت ) Ct (Threshold cycleاز دسییتگاه

به خوبی در شرل ژل حاوی سایبر سیف مشاهده شد.

استخراج شد .در این مطالعه برای نرمالسازی میزان بیان
ژنهای هدف ،از ژن رفرانس  EF-1استفاده شد که یک

سدتز cDNA

سدتز  cDNAبااستفاده ازکیت پارس طوس صورت
گرفت که حاوی ترکیبات  ,oligo(dT) RTو

Random

 Hexamerمیباشد .محلول  RTمحتوی آنزیم

MMLV

 RTaseبوده که در افزایش سدتز  cDNAو پاییداری آن
نقش دارد .طب پروترل کیت ،در شرایط کامال اسیتریل
ترکیبات زم برای سدتز  cDNAبه  RNAاضافه گردیید
و در شرایط دمایی 45 C :به مدت  01دقیقیه27 C ،بیه
مدت  11دقیقه ،و  71Cبه مدت  01دقیقه توسط دسیتگاه
 BioRadمراحل ترلیلی سدتز  cDNAصورت پذیرفت.
برای بررسی کیفیت  cDNAسدتز شده ،از الرتروفور آن
در ژل آکارز 4درصد استفاده گردید.

ژن خانه بان مییباشید کیه بییان آن در شیرایط مختلیف
تیلاری تغییری نلیکدد .برای بررسی بیان نسبی mRNA

ژن های هدف از روش ابدامی لیواک استفاده شد که در
این روش به جای  Ctکیه امیدادی تیوانی هسیتدد کیه از
نلودار لگاریتلی -خطی ترثیر ژنی به دست می آیید از
 2-Ctاستفاده میشود که دامده خطی دارد .هیمچدیین
برای به دست آوردن میزان کارایی ) (Efficiencyترثیر
هر یک از ژنهای مورد نظر مدحدی ترثیر با استفاده از 1
رقت بر مبدی  01از  cDNAبه دست آمد و شیب مدحدی
با استفاده از  Ctهر رقت در لگیاریتم بلظیت  cDNAبیه
دست آمد .هلچدین  Efficiencyترثیر هر ژن بیه دسیت
آمد که چون  Efficiencyژن های هیدف  GATA-3و
 )T-betخیلییی نزدیییک بییا  EF-1بییود از روش 2-Ct

بررسی بیان ژن توسط Real-Time PCR

تردیک  Real-Time PCRروشی است که طی آن
ترثیر محصو ت  PCRو سدجش آنها هلزمان صورت
میگیرد .در این تردیک میتوان در هر لحظه از زمیان و
در هر سیرل مقیدار  DNAترثییر شیده را انیدازهگییری
کرد .در این روش برای نلایش ترثیر بیه جیای اتییدیوم
بروماید از میواد فلیور سیانتی ماندید  SYBR Greenکیه
حساسیت بیشتری دارد استفاده میشود .در طول واکیدش،

برای محاسبه بیان نسبی ژنهای هدف استفاده شد.
پرایلیییییییر number:NM- GATA-3

accession

) .)00100229توسییط نییرم افییزار  AlleleIDنسییخه 7/5
شرکت  premier biosoftطراحی شد بهطوریکه mRNA

به صورت تخصصی ترثیر شود نه  DNAژنیومی .هلچدیین
توالی ژنیی  )07 T-betو  )01 EF-1از مقیا ت معتبیر بیه
دست آمد.

میزان فلورسانس متداسب با میزان محصو ت ترثیر شده
 Real-Tim PCRتوسط دستگاه  Bio-Radسیاخت کشیور

دادههای کیفی بیه صیورت فراوانیی مطلی و نسیبی

آمریرا طب پروترل دمایی مددرج در جیدول شیلاره 0

بیان شدند و برای مقایسه بین گروهها از آزمون کای دو

انجییام گرفییت .پییس از انجییام واکییدش ترثی یر بییه روش

استفاده شد .دادههای کلی به صیورت مییانگین  SD ±و

 ،Relative Quantitative Real-time PCRدادههییای

ییا مییانیه نلیایش داده شیدهانید .بیرای مقایسیه دادههیای

جدول شماره :1توالی پرایلر مورد استفاده و پروترل دمایی در Real Time PCR
ژن

پرایلر

توالی

اندازه محصول )bp

EF-1

Forward
Reverse

CTGAACCATCCAGGCCAAAT
GCCGTGTGGCAATCCAAT

52

41ثانیه25C-

T-bet

Forward
Reverse

GATGCGCCAGGAAGTTTCAT
GCACAATCATCTGGGTCACATT

14

05ثانیه25C-

GATA-3

Forward
Reverse

GTCCTGTGCGAACTGTCA
GATGCCTTCCTTCTTCATAGTCA

042

41ثانیه11C-
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در هر سیرل تغییر میییابید .در مطالعیه حاضیر واکیدش

آنالیز آماری

بيان ژن های  T-betو  GATA-3در آسم آلرژیک

کلی ،ابتدا توزیع آنها با استفاده از تست کللوگروف-

بییین دو گییروه افییراد بیلییار و سییالم مییورد ارزیییابی قییرار

اسلیرنوف بررسی گردید .برای مقایسه دادههیای کلیی

گرفت که نشان داد تفاوت معدیداری بین وجیود سیابقه

در صورت داشیتن توزییع نرمیال از آزمیون  t studentو

خانوادگی ابتال به بیلاری آسم در بیلاران نسبت به افراد

ییییا  ANOVAو چدیییان چیییه توزییییع نرمیییال نباشییید از

سالم وجود دارد  .)p=1/115همچدین بررسیی مللریرد

آزمونهای ناپیارامتری نظییر  Mann-Whiteny U testو

ریه با استفاده از تستهای اسیپیرومتری در خصیوص دو

یا  Kruskal-Wallis Hاستفاده شید .در تلیام آنالیزهیای

جلعیت بیلار و سالم انجام گرفت که نشیان داد بیلیاران

آماری سیطح معدییداری کیمتیر از  )p>1/15 1/15در

مبتال به آسم از نظیر درصید  FEV1بیهطیور معدییداری

نظر گرفته شید .بیرای انجیام تجزییه و تحلییل آمیاری از

کمتر از افراد سالم بودند .)p=1/142

سامانه  SPSSنسخه  02استفاده شد.
جدول شماره :2مقایسه ویژگیهای دموگرافیک و بالیدیگروه بیلار و سالم

یافته ها
در این مطالعه تعداد کل  42نفر میورد مطالعیه قیرار
گرفتدد که از این تعیداد  42نفیر بیلیار مبیتال بیه بیلیاری
آسم آلرژیک و  01نفر فرد سالم بودند .جدول شلاره 4
بر اساس ویژگیهای دموگرافیک و بالیدی گروه بیلار و

خصوصیات
سن سال)

افراد سالم

بیلاران آسلی

سطح معدی داری

05/0 ± 7/7

04/21 ±7/2

1/472

جدس
مرد تعداد درصد)
زن تعداد درصد)
ائوزیدوفیل تعداد/میررولیتر)
سابقه خانوادگی -تعداد

)52/4 04

1/542

)11 1
) 21 2

)25/1 00

402/ ± 11/2

142/0 ± 111/2

1/111

)01 0

)1 42

1/115

 -FEV1درصد)

)22 -014 010

)25 -14 11/27

1/142

 -FVCدرصد)

)22 -21 21

)55-22 72

1/141

سالم تدظیم شده است ،با توجه به اینکه تعیداد نلونیه از
نظر آماری قابل توجیه میباشد و هلچدین توزیع دادههیا

در اییین مطالعییه بیلییاران مبییتال بییه آسییم بییر اسییاس

نیز از پراکددگی نرمال و مداسب برقرار بود لذا تجزییه و

معیارهییای  GINAبییه سییه فییرم خفیف،متوسییط و شییدید

تحلیل ،بر حسیب متغیرهیای میورد نظیر از جللیه سین و

تقسیم شدند و ریسک فاکتورهیای مختلیف درایین سیه

جدس و سایر موارد انجام گردید.طب جیدول فیوق سین

گروه مقایسه گردید.

افراد شاهد کیمتیر مییباشید  )05/0±7/7ولیی ارزییابی

بیلاری آسم با شدت بیلاری مورد بررسیی قیرار گرفتیه

آماری نشان دادکیه اخیتالف معدییداری بیین دو گیروه

که نشان میدهد از لحاظ آماری تفیاوت معدییداری در

وجود ندارد  .)p=1/472همچدین اکثرافیراد بیلیار میرد

سیین بیلییاران ،بییین سییه گییروه مشییاهده نشیید .)p=1/47

بودند  )52/4و درجلعیت سیالم نییز میردان بییشتیر از

گرچه سابقه خانوادگی در بیلاران مبتال به آسیم خفییف

زنان وارد مطالعه شدند و ارزییابی آمیاری نشیان داد کیه

بیشتر از دو گروه دیگر بود اما از لحاظ آماری معدیدار

بین جدسیت در دوگروه افراد بیلار و سالم تفاوتی وجود

نشیییید  .)p=1/24همچدییییین در ارزیییییابی شییییاخ

های

نییدارد  .)p=1/542هییمچدییین بییرای بررسییی وضییعیت

اسپیرومتری ،درصد  FEV1و  FVCدر افیراد آسیلی بیا

آلرژیک بیلاران ،میزان ائوزیدوفیلی خون محیطی در دو

افزایش شدت ،بیلاری کاهش مییابد بهطوری که سطح

جلعیت مورد ارزیابی قرار گرفت که در بیلاران آسیلی

کاهش بین گیروه بیلیار ازلحیاظ آمیاری معدییدار شید

تعداد ائوزیدوفیلهیا بیه طیور کیامالً معدییداری از افیراد

 .)p<1/1110همچدین ارزییابی نسیبت  FEV1/FVCنشیان

سالم بیشتر بود  .)p=1/111باتوجیه بیه ایینکیه سیابقه

داد که میزان گرفتگی مجاری تدفسیی درافیراد مبیتال بیه

خانوادگی آسم میتواند بهمدیوان ییک ریسیک فیاکتور

آسم شدید به طور محسوسیی از بیلیاران مبیتال بیه آسیم

تاثیرگذار در ارزیابیهای بعدی باشد لذا این وضعیت در

خفیف و متوسط بیشتر است ،کیه ایین تفیاوت از لحیاظ
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بیلاران مبتال به آسم  )04/21±7/2بوده ،گرچیه از سین

طب جیدول شیلاره ،4ارتبیا ریسیک فاکتورهیای

پژوهشی

علیرضا رفیعی و همکاران

آماری معدیدار بود  .)p=1/115نلودار شلاره 0براساس

افزایش یافت بهطوری که در مقایسه با افراد سالم 42/74

 FVCتدظییم شیده

برابر افزایش بییان دارد و ایین افیزایش از لحیاظ آمیاری

است که نشان میدهد ضریب هلبستگی مدفی بین مقدار

معدیدار بود

 .)p=1/114حال آنکه ،ارزیابی بیان Tbet

ائوزیدوفیل در خون محیطی بیلاران و  FVCآن ها دییده

در  PBMCبیلاران مبتال به آسم در مقایسه با افراد سیالم

میشود .به این صورت که با افزایش مقدار ائوزیدوفییل،

نشان داد گرچه بیان  Tbetدرافراد آسیلی کیاهش یافتیه

مقدار  FVCکاهش مییابد که از لحاظ آماری نیز معدی

 )1/245اما این کاهش قابل مالحظه نبوده و این تفاوت

دار بود  .)p=1/114نلودار شلاره.)0

از لحاظ آماری معدیدار نشد .)p=1/44

ارتبا ائوزیدوفیل بیلاران با شیاخ

جدول شماره  :3مقایسه ویژگیی های دمیوگرافییک و بالیدیی براسیاس
شدت بیلاری
شدت
سن
جدس مرد/زن)
سابقه خانوادگی تعداد درصد)

سطح

شدید

متوسط

خفیف

01/5 ± 04/4

00/1± 2/7

00/42± 7/5

1/47

4:4

2:7

2:4

1/17

معدی داری

)01/7 0

)01/4 4

)24/2 4

1/240

طول دوره بیلاری

7/1 ± 01/2

2/20 ± 4/4

5/72 ± 4/4

1/154

 FEV1درصد)

)25-54 51/4

)54-72 11

)10-14 75 /4

<1/1110

)72-11 11/7

)10-011 12/7

<1/1110

 FVCدرصد)

)55-77 15/1
724/17 ± 520/4

ائوزیدوفیل تعداد/میررولیتر)

714/2 ±214/4 244/4 ± 721/7

1/114

نمودار شماره : 2بیان ژن  Tbetو  GATA3در بیلاران نسبت به افراد سالم

همچدین به مدظور بررسی تاثیر ریسک فاکتورهیای
مختلف این بیلاری درجهت دادن پاسیخهیای ایلدیی در
بیلییاران مبییتال بییه آسییم وضییعیت بیییان فاکتورهیییای
نسخهبرداری  Tbetو  GATA3مورد بررسیی قیرار گرفیت.
نمودار شماره :1ارتبا میزان ائوزیدوفیلی بیلاران با درصد

FVC

با توجه به اینکه سن مییتوانید در بیروز بیلیاری نقیش
موثر داشته باشد ،متغیر سن به دو دسته کمتر از  04سیال

در جلعیییت مییورد مطالعییه ،دو فییاکتور نسییخهبییرداری

شد .هلانطورکه جدول شلاره  2نشان میدهید تفیاوت

کلیدی که بازگوکددده نیوع پاسیخهیای  )Tbet TH1و

معدیییداری در بیییان فاکتورهییای نسییخه بییرداری  Tbetو

 (GATA3) TH2میباشیدد ،میورد بررسیی قرارگرفیت.

 GATA3براساس سن بیلاران مشاهده نشد .)p <1/15

هلانطور که نلیودار شیلاره  4نشیان مییدهید بییان ژن

همچدین جدسیت نیز تاثیر چددانی در وضیعیت بییان

 GATA3در بیلاران مبتال به آسم به میزان قابل مالحظیهای

این فاکتورهیای نسخهبرداری نداشت .با توجه به این که

جدول شماره  :4ارتبا
متغیر

ریسک فاکتور های بیلاری با بیان ژن های  Tbetو GATA3
سن

سطح معدی داری

< 04سال

≥ 04سال

GATA3

00/1 ±2/0

00/74 ±4/7

1/114

T-bet

7/4 ±4/7

7/41 ±0/2

1/215

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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سطح معدی داری

مرد

زن

01/25 ±2/4

00/15 ±4/5

1/111

1/22 ±4/1

7/71 ±0/2

1/241

سابقه خانوادگی

سطح معدی داری

دارد

ندارد

01/15±5/14

00/5 ± 4/5

1/141

1/24 ±4/1

7/1 ± 4/4

1/407
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به مدظور ارزیابی الگوی پاسخهیای ایلدیی اختصاصیی

اطفال) و برابر یا بیشتر از  04سال نوجوانان) تقسییمبددی

بيان ژن های  T-betو  GATA-3در آسم آلرژیک

تعداد سلولهای بیانکددده این فاکتورهای نسخهبیرداری

بحث

می تواند بین جلعیت مورد مطالعه متفاوت باشد لذا برای

اییین مطالعییه نشییان داد کییه میییزان بیییان ژن فییاکتور

حذف این تغییرات مداخله گر و همچدین برای مشیاهده

نسخهبرداری  GATA3در افراد مبتال بیه آسیم آلرژییک

بهترتغییرات پاسخهای ،TH1/TH2نسبت بییانTbet/GATA3

در مقایسه با افراد سالم بهطور معدیداری بییشتیر اسیت

محاسبه و بین دو جلعیت ارزیابی گردید .هلانطور کیه

در حیالی کیه بییان  T-betگرچیه نسیبت بیه افیراد سیالم

نلودار شلاره  4نشان میدهید ،نسیبت  Tbet/GATAدر

کاهش یافته بود ولی این کاهش قابل مالحظیه نبیود .بیا

بیلاران مبتال به آسیم  )0/01±1/05در مقایسیه بیا افیراد

توجه به اینکه فاکتور نسیخهبیرداری  GATA3و T-bet

سالم  )0/20±1/02کاهش معدیداری داشیته اسیت کیه

بهترتیب نلایدده پاسخهای نوع دو  Th2و  Th1میباشدد،

اییین کییاهش ناشییی از تغییییرات افییزایش  GATA3در

افزایش بییان  GATA3و میدم افیزایش معدییدار T-bet

بیلاران مبتال به آسم می باشد که به مییزان بسییار بیا یی

نشانگر انحراف پاسخهای ایلدی به سلت  Th2میباشید.

 42/74برابر) افزایش دارد  )p<1/1110نلودارشلاره.)4

این استدتاج به ویژه زمانی نلود کامل تر یافت که نسیبت
سلولهای  Th1/Th2که با T-bet/GATA3بیان میشود،
در بیلاران مبتال به آسم با افراد سالم مقایسه شید .نسیبت
بیییان  T-bet/GATA3در افییراد بیلییار بییه میییزان قابییل
مالحظهای پایینتر از افراد سالم بوده است .آسم آلرژیک
بیلاری پیچیده و هتروژنیی اسیت کیه از مشخصیات آن
میتوان به التهاب و انقباض برگشتپذیر مجاری هوایی،
افزایش حساسیت برونش و ارتشاح لدفوسیت و ائوزیدوفیل

نمودار شماره :3مقایسه نسبت بیان ژن  Tbet/GATA3بین گروه

اشاره کرد که لدفوسیتهای  ،Tائوزیدوفییلهیا و ماسیت

بیلار و سالم

سلهیا نقیش مهلیی در ایین بیلیاری دارنید  .)02موامیل

همچدین در ارزیابی شدت بیلاری آسم در مییزان بییان
 Tbet/GATA3نشان داد گرچه در بیلیاران مبیتال بیه آسیم
خفیف این نسبت  )0/42 ± 1/05بیشتیر از گیروه متوسیط
 )0/01 ±1/02و شدید  )0/11 ±1/01مییباشید ولیی ایین

فاکتورهایی همچون ویروسها ،آلرژنهیا و تلیاسهیای
شغلی میتواندد تغییر دهدده سیر بیلاری باشدد  .)04سابقه
خانوادگی آسم میتواند به مدوان یریی از موامیل خطیر
در بروز بیلاری محسوب شود .هلانطیور کیه از لحیاظ
آماری در جلعیت حاضر نشان مییدهید افیراد بیا سیابقه
خانوادگی آسم استعداد بیشتری در بروز بیلاری نسبت
به افیراد سیالم دارنید کیه هیم راسیتا بیا مطالعیات دیگیر
صورت گرفته میباشد  .)41طب بررسیی انجیام شیده در
جلعیت مورد مطالعه ی حاضیر ارتبیا معدییداری بیین
سن و جدس با بروز بیلاری دییده نشید .اگیر چیه نسیبت
شیوع بیلاری در مردان کلی بیشتر از زنیان بود.ناگفتیه
نلاند سن میتواند به مدوان یک متغییر در مییزان شییوع

نمودار شماره  :4مقایسه نسبت  Tbet/GATA3بر اساس شدت بیلاری
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تفاوت از نظر آماری معدیدار نشد نلودار شلاره .)2

محیطی و ژنتیری بر شدت پاسخ آسم تاثیر میگذارند و

پژوهشی

علیرضا رفیعی و همکاران

 Danو هلرییارانش بییه اییین نتیجییه دسییت یافتدیید کییه در

ائوزیدوفیلها و بیان ژنهای مورد بررسیی ،ناشیی از ماهییت

میانگین سدی  2تا 04سال در مقایسه با افراد بیال ،،شییوع

بیلاری بوده است نه اینکه تابع اقدامات درمیانی باشید.

بیلاری آسم در کودکان پسیر بییشتیر از دختیران بیوده

نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که آسم ائوزیدوفیلی

است  .)41نتایج مطالعات حاکی از آن است که با افیزایش

تقریبا میتواند با کاهش سطح  FEV1میرتبط باشید .)44

سن ،شیوع بیلاری به سلت زنان شیفت پیدا میکدد کیه

این امر میتواند ناشی از افیزایش ائوزیدوفییلهیا در ایین

یری از موامل مهم تاثیرگذار در افزایش شییوع بیلیاری

بیلاری باشد که مشخ

شده است فعالیت ائوزیدوفیلها

آسم در زنان میتواند به دلیل افزایش در ترشح استروژن

که با تخلیه گرانولها هلراه است ،مدجیر بیه آزادسیازی

و پروژسترون بعد از سن بلوغ باشد کیه افیزایش در ایین

پروتلین بازی اصیلی ،پیروتلین کاتیونییک و پراکسییداز

هورمونها میتواند سبب شیفت پاسیخ ایلدیی بیه سیلت

میشود که این میواد توکسییک مییتواندید سیلولهیای

 Th2و همچدین افزایش ترشیح  IL-4و IL-13و افیزایش

اپیتلیال مجاری هوایی را آسیب زده و بام

اختالل در

فعالیت ائوزیدوفیل ها شده که تلامی این موامل ریسیک

جریان نقل و انتقا ت هیوای تدفسیی گردنید .بیه هلیین

بروز بیلاری را بیرای افیرادی کیه مسیتعد بیلیاری آسیم

لحاظ حجم تخلیه تدفسیی در بیلیاران مبیتال بیه آسیم در

هستدد با میبرد  .)40از آنجایی کیه در مطالعیه حاضیر

مقایسه با گروه کدترل کاهش محسوسی مییابد .)45،42

طی مطالعه حاضر نیز شیاهد کیاهش معدیادار سیطح

میانگین سیدی بیلیاران پیایینتیر از سین بلیوغ میی باشید

های اسپیرومتری  )FEV1,FVCدر بیلاران نسیبت

میباشد .هلچدین در طبقیه بدیدی آسیم براسیاس شیدت

به افراد سالم بودیم .هلانطیور کیه در نلیودار شیلاره 0

بیلاری نشان داد که گرایش سیدی خاصیی در خصیوص

مشاهده میشود ،با افزایش تعداد ائوزیدوفییلهیای خیون

تشدید مالئم آسم و همچدین وخامیت وضیعیت تدفسیی

محیطی بیلاران ،از مقدار  FVCکاسته شده و هلبسیتگی

بیلاران دیده نلیشود که این امیر ناشیی از توزییع سیدی

مدفی بین این دو پارامتر وجود دارد .)r=-1/142که این

بیلاران این مطالعه مییباشید کیه ملیدتا شیامل اطفیال و

یافتهها هم راستا با مطالعات دیگر صورت گرفته بود .)41

نوجوانان با میانگین سدی  05سال بوده است .همچدین در

مطالعه حاضر مشخ

نلود که میزان بیان فاکتور نسیخه

این مطالعه شیاهد افیزایش معدیادار ائوزیدوفییل در خیون

برداری  GATA3در افراد مبتال به آسم بیشتیر از افیراد

بیلاران در مقایسه باافراد سالم بیودیم .گفتدیی اسیت کیه

سیالم میییباشیید .از سییوی دیگیر در مقایسییه نسییبت بیییان

افزایش سطح ائوزیدوفیل مدحصر به آسم آلرژیک نبیوده

ژنهییای  GATA3و  T-betبییا یرییدیگر کییاهش نسییبت

بلره در نوع بیرآلرژیک نیز میتواند ر دهد .هلچدین

 T-bet / GATA-3در گروه بیلار نسبت بیه افیراد سیالم

طییی مطالعاتی،کییاهش پاسییخ بییه داروهییای کورتیرییو

مشاهده شد که این نسبت خود گویای افیزایش بییان ژن

استروئیدی استدشاقی دربیلاران مبتال بیه آسیم آلرژییک

 GATA-3در بیلاران نسبت به افراد سالم میباشید .ایین

دیده شده که این راه درمانی بیه خیوبی توانیایی کیاهش

یافته با نتایج مطالعات قبلی صیورت گرفتیه در رابطیه بیا

سطح ائوزیدوفیل و سیایتوکاینهیای التهیابی و درنهاییت

بیلاری آسم ،هم راستا بوده است .)45

کدترل بیلاری را نداشته اسیت  .)44بیا توجیه بیه ایینکیه

امیا در مطالعیهای کیه Min Zhuو هلریارانش در

ملده بیلاران مورد بررسی در این مطالعه افیرادی بودنید

سال4101برای تعیین میزان بیا نس  Th1/Th2/Th17در

که تازگی بیلاری آسم در آنها توسیط پزشیک معیالج

افراد مبتال به آسم واجد و فاقد مالیم روانی افسردگی.

داده شییده بییود و اقییدامات درمییانی در آنهییا

استرس و )...مورد بررسی قرار دادند ،بیا سیدجش مییزان

صورت نگرفته بود لذا تفاوت های دیده شیده در سیطح

بیییان ژنهییای  GATA-3،T-betو  ROR cبییه هلییراه

تشییخی
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افزایش ناچیز شیوع بیلاری در جدس مذکر قابیل توجییه

شاخ

بيان ژن های  T-betو  GATA-3در آسم آلرژیک

دست یافتدد که هله متغیرها در افیراد مبیتال بیه آسیم بیه

از تردیک  RT-PCRدر بیلاران مبتال به آسم نشان دادند

هلراه مالیم ،نسبت به افراد سالم افزایش میییابید .ولیی

که سطح  IL-4در این بیلاران افزایش امیا سیطح IFN-γ

در مورد افراد آسلی بدون مالیم روانی در میورد Tbet

و نسییبت  T-bet/GATA-3نیییز در اییین بیلییاران کییاهش

افزایشی دیده نشید  .)47افیزایش  T-betدر گیروه واجید

یافته است  .)40همچدین در مطالعهای که توسط YONG

مالئم روانی متفاوت با نتیایج مطالعیه حاضیر میی باشید.

و هلرارانش انجام شد از بیلاران مبتال به آسم آلرژیک

یافته های برخی مطالعات نشیان داده کیه در فیرم شیدید

و تردیک  RT-PCRاستفاده کردنید و نتیایج آن هیا نییز

بیلاری ،نقش سلولهای  Th1در بیلیاری زاییی بییشتیر

نشییان داد کییه نسییبت  T-bet/GATA-3در اییین بیلییاران

دیده میشود  .)41از آنجایی که در مطالعه حاضر تعداد

کاهش یافته است  )44تلامی این مطالعیات تاییید کددیده

جلعیت بیلاران ابلب از نوع خفیف و متوسط بودند لذا

نقش مهم و بیر قابل چشم پوشیی دو فیاکتور رونویسیی

افزایشی در بیان ژن  T-betکه بیانگر جلعیت سلول Th1

 GATA3و  T-betو نسبت ایین دو در بیلیاران مبیتال بیه

میباشد ،دیده نشد .همچدین میتوان نقش بیلیاریهیای

آسم میباشدد .افزایش ییا کیاهش بییان ایین دو فیاکتور

مرتبط را از نگیاه اتیولیوژی نییز میورد بررسیی قیرارداد.

رونویسی که بیان کددده افیزایش ییا کیاهش سیلولهیای

بیلاری افسردگی خیود بیه مدیوان یریی از بیلیاریهیای

 Th2و  Th1هستدد ،نسبت این سلولها را در داخل بیدن

مرتبط با آسم بوده و شاید به مدوان یک ریسک فیاکتور

دستخوش تغییر میکددد .با توجه به نتایج به دست آمیده

توانایی تغییر و یا تشدید بیلاری را به هلراه داشته باشید.

از مطالعییه حاضییر نسییبت سییلولهییای  Th2بییه  Th1در

همچدیین یریی از محاسین مطالعیه حاضیر تقسییم بدیدی

بیلاران آسلی به میزان قابل مالحظهای افزایش مییابید.

بیلاران بر اساس شدت بیلاری بود که افراد در سه گروه

این تغییرات با افزایش سیایتوکاینهیای  IL-4و  IL-13و

خفیف ،متوسط و شدید جای گرفتدد .طبی ایین تقسییم

همچدین افزایش آنتیبادیهای تاثیر پذیر از سیلولهیای

بددی ارتبیا مسیتقیلی بیین شیدت بیلیاری بیا بییان ژن

 Th-2و تشدیدکددده آسم از جلله  IgEهلیراه اسیت .از

 GATA-3دییده شیید .بییهطییوری کیه بییا افییزایش شییدت

محییدودیتهییای اییین پییژوهش میییتییوان بییه تعییداد کییم

بیلییاری بیییان ژن مییذکور نیییز افییزایش یافییت کییه خییود

نلونهها ،به وییژه در خصیوص وضیعیت شیدت بیلیاری

می توانید شیاهدی بیر تصیدی تیاثیر ایین ژن در آسییب

اشییاره کییرد .بییرای کییاهش اثییرات اییین محییدودیت در

شداسی بیلاری آسم باشد .نیا گفتیه نلانید ایین تغیییرات

برآورد نتایج بررسی پارامترهای مورد نظر اقیدامات زییر

درمورد بیان ژن  T-betخیلی اندک بود به طوری که بیا

انجام شید -0 .از هیر نلونیه  RNAدو بیار سیدتز cDNA

افزایش شدت بیلاری بیان آن به مقدار نیاچیزی کیاهش

صورت گرفت  -4اندازهگیری بیان ژنها برای هر نلونه

یافت .مطالعات متعددی در زمیده آسم آلرژیک صورت

 cDNAبا سه بار تررار صورت گرفتیه و مییانگین آنهیا

گرفته که می تواند با مطالعه حاضر هیم راسیتا باشید .بیه

محاسبه گردید .لذا دادههای به دست آمده از هیر نلونیه

مدوان مثیال نتیایج حاصیل از مطالعیه ی  Jun Sik Leeو

واجیید تییداوم و هلدییواختی قابییل قبییولی میییباشیید .از

هلرییاران نشییان دادنیید کییه میییزان بیییان دو ژن  T-betو

محدودیتهای دیگر میتوان به تاثیر دارو های مصیرفی

 GATA-3در بافت ریه موش های مبتال به آسم افزایش

توسییط بیلییاران در بیییان ژنهییای مییورد بررسییی دراییین

میییابید  .)42هیمچدیین  You Luو هلریاران مشیخ

مطالعه ذکر کرد .با توجه بیه ایینکیه قطیع دارو ملیالً از

کردند که میزان بییان  T-betو GATA-3در سیلولهیای

لحاظ اخالقی برای بیلاران مبتال به فرم متوسط و شیدید

CD4+ CD25+و CD4+ CD25-بافییت ریییه مییوش

امرانپذیر نلیباشد لذا شاید یری از د یل مدم وجیود
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سایتوکاینهیای  TNF ،IL-17Aو  INFɣبیه ایین نتیجیه

افزایش دارد  DONG Liang .)41و هلراران با اسیتفاده

پژوهشی

علیرضا رفیعی و همکاران

 بدابراین میتوان گفت که هر گونه اقدام درمانی و. دارد

تفاوت در بیان ژنهیای فیوق در بیلیاران مبیتال بیه آسیم

یا کدترلیی مییبایسیت بیر اصیالح وضیعیت نامتعیادل ییا

 متوسط و شدید ناشی از پییش زمیدیه اسیتفاده از،خفیف

.)44 اختالل ایلدی ایجاد شده متلرکز گردد

داروهییای تضییعیفکددییده فعالیییت سیسییتم ایلدییی باشیید

سپاسگزاری

بهطوریکه در تحقی انجام شده توسیط محققیین مدجیر
شد که داروی بدوسیوناید کیه ییک کورتیرواسیتروئید

از پرسدل محترم بخش اطفال و همچدین آزمایشگاه

کیاهش بییان ژن هیای

.بیلارستانهای بوملی و طیوبی سیاری تشیرر مییگیردد

فاکتورهای نسخهبرداری گردید داده های مدتشیر نشیده

همچدین ازحلایت میالی و معدیوی معاونیت تحقیقیات و

 در مجلوع میتیوان گفیت افیزایش بییان.)44 )محققین

فداوری دانشگاه ملیوم پزشیری مازنیدران از ایین پیروژه

 درT-bet/GATA3  و کاهش چشلگیر نسبتGATA3

 این پژوهش بخشی از پایاننامهکارشداسی.تقدیر میشود

بیلاران مبتال به آسم در مقایسیه بیا افیراد شیاهد نشیان از

.ارشد آقای مصطفی کاردان میباشد

اختالل وضعیت پاسخ هیای ایلدیی اختصاصیی در آسیم

 به مییزان زییادی بامی،میباشد
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