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مقایسه فراوانی الگوی باندهای آلرژی زا در قارچ های آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس
فومیگاتوس و پنیسیلیوم سیترینوم در مواجهه با سرم بیماران آسمی به روش ایمونوبالتینگ
1

آذر سبکبار* ،3امیر بختیاری ،0مژگان سقازاده

 1دانشیار ،گروه میکروب شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز 2 ،کارشناس ارشد ،گروه میکروب شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ،کرج ،البرز 3 ،استادیار ،گروه میکروب شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم ،قم.

چکیده
سابقه و هدف :در پژوهش های مختلف نشان داده شده است که قارچ ها می توانند در افراد مستعد منجر به شکل گیری آسم
آلرژیک شوند .از مهمترین قارچ های آلرژی زای شایع ،می توان به آلترناریا ،آسپرژیلوس ها و پنیسیلینیوم ها اشاره نمود .این مطالعه

با هدف شناسایی و بررسی الگوی فراوانی باندهای آلرژی زا در قارچ های آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس فومیگاتوس و پنیسیلیوم
سیترینوم و همچنین مقایسه بین آنها انجام شد.
مواد و روش ها :این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی  84بیمار مبتال به آسم و  22فرد سالم به عنوان کنترل انجام شد.
در ابتدا قارچ ها کشت داده شده و عصاره سلولی آنها به روش انجماد و ذوب به دست آمد .اجزای پروتئینی با روش

SDS-PAGE

جداسازی شده و پس از انتقال به کاغذ نیتروسلولز ،ایمونوبالتینگ بر علیه سرم بیماران آسمی و گروه کنترل انجام شد.

یافته ها :پس از انجام ایمونوبالتینگ برای آلترناریا آلترناتا  6باند آلرژی زای  84تا  111کیلودالتونی ،برای آسپرژیلوس فومیگاتوس
 8باند آلرژی زای  15تا  112کیلودالتونی و برای پنیسیلیوم سیترینوم نیز  1باند  35تا  125کیلودالتونی شناسایی گردید.
نتیجه گیری :در بین قارچ های مورد بررسی ،آلترناریا آلترناتا بیشترین باندهای آلرژی زا را داشت .به نظر می رسد باندهای دارای
وزن مولکولی باالتر ،توانایی بیشتری را در تحریک اختصاصی  IgEداشته باشند.
واژگان کلیدی :آسم ،آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس فومیگاتوس ،پنیسیلیوم سیترینوم،
دریافت مقاله :اسفند ماه 42

ایمونوبالتینگIgE-

پذیرش برای چاپ :خرداد ماه 43

مقدمه

گیری آسم می باشد که منجر به آسم آلرژیک می گردد .یکی از

آسم یک بیماری التهابی می باشد که تحت تا یر عوامل

عوامل محیطی که می تواند موج

آلرژی و به دنبال آن بروز

محیطی و ژنتیکی قرار دارد .در حال حا ر بیش از  377میلیون

آسم گردد ،قارچ ها هستند .مطالعات زیادی نقش قارچ ها را

نفر از مردم دنیا به این بیماری مبتال هستند .علل بروز آسم

در ایجاد بیماری های آلرژیک مورد بررسی قرار داده و به

متنو و مختلف می باشد .آسم بیماری پیچیده و چند عاملی

شناسایی اجزای آلرژی زای آنها پرداخته اند .)8-6

است که عوامل آلرژیک و غیر آلرژیک در شکل گیری آن

فراوانی آلرژی به قارچ ها از  6تا  26درصد در جمعیت

دخالت دارند  .)1-3آلرژی ،یکی از مهمترین دالیل شکل

عمومی 88 ،درصد در بین بیماران آتوپیک و  47درصد در
بیماران آسمی گزارش شده است.

*) آدرس برای مکاتبه :کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدد کدرج ،گدروه مدیدکدروب شدنداسدی.
تلفن74121154815 :

پست الکترونیکa.sabokbar@yahoo.com :
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مهمترین قارچ های آلرژی زای شایع در خانواده

مواد و روش ها

آسکومیست ها قرار دارند .از این میان می توان به آلترناریا

الف) کشت جدایه های قارچی :در این مطالعه قارچ های

) ،آسپرژیلوس

)،

آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس فومیگاتوس و پنیسیلیوم سیترینوم

کالدوسپوریوم

) ،پنیسیلینیوم

)

جدا شده از هوای بیرونی ،از مرکز تحقیقات قارچ شناسی

و ترایکو فایتون

) اشاره نمود .)5-4

آلترناتا

دانشگاه تهران تهیه گردیدند .در ابتدا قارچ های یاد شده در

گونه های مختلف پنیسیلیوم به عنوان یکی از قارچ های

محی سابورو گلوکز آگار مر  ،آلمان) به مدت  52ساعت در

آلرژی زا شناخته شده و از عوامل مهم در ایجاد بیماری آسم

دمای

 25کشت داده شدند .سپس در محی سابورو گلوکز

می باشند .در این میان ،پنیسیلیوم سیترینوم بیشترین اجزای

مایع حاوی کلرامفنیکل به مدت  17-12روز در دمای

آلرژی زا را به خود اختصا

داده است .از مهمترین

در انکوباتور شیکردار با دور  177 gقرار گرفتند .کلنی های

،P c c

قارچی به همراه اسپورهایشان با استفاده از فیلتر کاغذی واتمن

آلرژن های پنیسیلیوم می توان به
،P c c

P ccو

21

،P c c

 P c cاشاره نمود .)1

جداسازی شدند .پس از  3مرحله شستشو با  P Sاستریل ،تا

آسپرژیلوس فومیگاتوس در بین گونه های آسپرژیلوس از

زمان استفاده در دمای  -27درجه سیلیسیوس نگهداری

توانایی آلرژی زایی بیشتری برخوردار است .مهمترین عامل

گردیدند.

As

ب) تهیه عصاره خام سلولی :تود قارچ ها با استفاده از نیتروژن

 Asآلرژن مهم دیگر این قارچ می باشد

مایع و ساییدن توس هاون چینی خرد شدند .به منظور شکستن

که به  IgEاختصاصی سرمی در  48درصد از بیماران حساس

سلول های هر یک از جدایه ها ،از روش سایش مکانیکی به

شده متصل می گردد .عالوه بر آن بیش از  27آلرژن دیگر

وسیله گلوله های شیشه ای استفاده گردید .همچنین از آنتی

آلرژی زای آسپرژیلوس فومیگاتوس پروتئینی به نام
می باشد .همچنین

 )P Sنیز استفاده شد.

برای این قارچ گزارش شده است .)17

پروتئاز فنیل متیل سولفونیل فلوراید

آلترناریا آلترناتا به عنوان یکی از مهمترین قارچ های آلرژی زا

برای انجام این مرحله ابتدا بافر شکننده بدین ترتی

تهیه شد

شناخته شده است .مطالعات همه گیر شناسی نشان داده که در

تریس 62 1میلی موالر ،دی تیوتریتول  1میلی موالر ،فنیل متیل

نقا مختلف جهان حساسیت به این قارچ ارتبا نزدیکی با

سولفونیل فلوراید  7 2میلی گرم در هر میلی لیتر ،گلیسرول

پیشرفت بیماری آسم دارد  .)11تا کنون برای آلترناریا آلترناتا

 11با 6 4

) .سپس جدایه های قارچی با بافر شکننده و

بیش از  12آلرژن شناسایی شده است A a .و  A aبه

پرل های شیشه ای به قطر  1میلی متر) به ترتی

ترتی

به نسبت

از مهمترین آلرژن های این قارچ می باشند و تا کنون

 2 :1 :2مخلو شدند .نمونه ها در  3مرحله  11دقیقه ای با

بیش از  17آلرژن دیگر از این قارچ مورد شناسایی و بررسی

فواصل  1دقیقه استراحت به منظور جلوگیری از گرم شدن ،در

قرار گرفته است  1و  .)12با توجه به اهمیت این قارچ ها در

مجاورت ی

خرد شدند .زمانی که بیش از  47درصد

توسعه بیماری های آلرژیک و آسم شناسایی الگوی

میسلیوم ها شکسته شد این مرحله خاتمه یافت شکسته شدن

آلرژن های قارچی می تواند در تشخی

بالینی بیماری های

میسلیوم ها با میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفت).

آلرژیک مورد استفاده قرار گرفته و مفید واقع شود .هدف از

در ادامه به منظور جدا ساختن پس مانده های سلولی و

این مطالعه شناسایی و بررسی الگوی فراوانی باندهای آلرژی

سلول های شکسته نشده ،سوسپانسیون تهیه شده به لوله های

زا در قارچ های آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس فومیگاتوس و

مخصو

سانتریفیوژ منتقل و به مدت  11دقیقه در دور

پنیسیلیوم سیترینوم در مواجهه با سرم بیماران آسمی به روش

 18777 gسانتریفیوژ گردیدند .سپس روماند به آرامی برداشته

ایمونوبالتینگ بود.

شد و مجددا در همین دور و در همین مدت زمان سانتریفیوژ
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استفاده از مارکر مولکولی به عنوان استاندارد اندازه باندهای

صورت گرفت .در نهایت عصاره خام به دست آمده پس از
اندازه گیری مقدار پروتئین با روش برادفورد ،در لوله های

پروتئینی برای هر قارچ مشخ

کوچک میکروتیوب) تقسیم و تا مراحل بعدی کار در دمای

ه) ایمونوبالتینگ :باندهای پروتئینی به دست آمده از

 -27درجه سیلیسیوس نگهداری شدند .)13

الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید با استفاده از سیستم انتقال

ج) انتخاب گروه بیماران و گروه کنترل :بیماران ابتدا توس

الکتریکی

ora

گردید.

 )mبه کاغذ نیتروسلولز منتقل

ra s b o

ریه مورد معاینه قرار گرفتند بیمارستان امام

گردید .در این مرحله از بافر انتقال تریس  21میلی موالر،

خمینی ،بخش بیماران ریوی) .از بین این افراد ،بیماران مبتال به

گلیسین  142میلی موالر SDS 7 73 ،درصد ،متانول  27درصد

بیماری آسم بر اساس عالیم

) استفاده شد .انتقال با ولتاژ  177ولت به مدت

پزشک متخص

آسم انتخاب گردیدند .تشخی
بالینی ،تاریخچ

 1ساعت اتجام گرفت.

بیماری ،آزمون های تنفسی ،نتای
پزشک

برش های کاغذی حاوی باندهای پروتئینی قارچ ها جهت

انجام گرفت .من خون گیری پرسشنامه ای حاوی

انجام مرحله ایمونوبالتینگ  IgEاختصاصی بر علیه آنتی

آزمایشگاهی ،سابق شخصی یا خانوادگی و  ...توس
متخص

و 43

ژن های قارچی در مرحله اول به مدت  2ساعت در دمای اتا

ا العاتی در زمین سن  ،جنس ،ش ل ،نو بیماری آلرژیک،
زمان شرو

،P S-

با بافر پوشاننده

عالیم بیماری ،وجود یا عدم وجود سابق

خانوادگی تکمیل گردید .برای گروه کنترل  22سرم از افراد

. m

سالم بدون عالیم بیماری زیر نظر پزشک جمع آوری گردید.

.

،

m

P

m
. m

، a

، a
P

و

) حاوی  1 1 SAدرصد شرکت سیگما)

بر روی شیکر قرار داده شد .سپس با بافر شستشو

نمونه های سرم به دست آمده تا زمان استفاده در دمای

 3 )P S-مرتبه ،هر بار به مدت  1دقیقه در دمای

 -57درجه سیلیسیوس نگهداری شدند.
-

د) بررسی محتوای پروتئینی عصاره به روش

:

شستشو داده شدند .در مرحله بعد کاغذ نیتروسلولز با

اتا

S r m

 )Pooبیماران و گروه سالم به ور

اجزای پروتئینی عصاره قارچی با استفاده از سدیم دودسیل

مخلو سرمی

سولفات ژل پلی آکریل آمید الکتروفورز در یک سیستم بافری

جداگانه به مدت  2ساعت در دمای اتا گرماگذاری شد.
 P S-به نسبت  1به  2رقی

غیر پیوسته جداسازی گردید .ابتدا ژل جدا کننده  12درصد و

نمونه های سرمی با

ژل متراکم کننده  8درصد با استفاده از محلول پایه آکریل

شده بودند .پس از سه مرحله شستشو ،نمونه ها با محلول

آمید-بیس آکریل آمید  37درصد ،بافر جداکننده تریس 1 1

حاوی آنتی  IgEانسانی کونجوگه با آنزیم آلکالن فسفاتاز

) ،بافر متراکم کننده تریس

P S-

موالر SDS 7 8 ،درصد4 4 ،

 7 1موالر SDS 7 8 ،درصد6 4 ،

 )Aبا رقت  1به  1777در

شرکت سیگما

به مدت  2ساعت در دمای اتا گرماگذاری شدند.

) ،آمونیوم پرسولفات

 17درصد وزنی-حجمی و  E EDتهیه شد.

در ادامه پس از شستشو به نمونه ها معرف رنگ زا که در واقع

سپس  37میکرولیتر از عصاره قارچی حاوی  277میکروگرم

سوبسترای آنزیم بود به مدت  27دقیقه ا افه شد.
این معرف حاوی

پروتئین) به مدت  1دقیقه با بافر نمونه حاوی  2مرکاپتو اتانول
جوشانده شد .سپس نمونه ها و مارکر مولکولی
h a a

as

rm

r

a

ro

ژل بارگذاری گردید سیستم الکتروفورز

r

Pag r

 1برمو 8-کلرو 3 -ایندولیل فسفات) می باشد .در پایان بر

 ) s aبر روی
ra c

نیتروبلوتترازولیوم)

و IP

اساس مارکر مولکدولی بدا استدفاده از نرم افددزار
.

m

شرکت  .) oraپس از انجام الکتروفورز رنگ آمیزی ژل با

rs o

IDoc

اندازه باندها به دست آمد.

و) آنالیز آماری :تحلیل داده های به دست آمده با
استفاده از نسخه هجدهم نرم افزار

استفاده از محلول رنگ کوماسی برلیانت بلو انجام شد و با
227

و آزمون مربع کای
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انجام شد .سط معنی داری بر روی 7 71

 .)3در این مطالعه از نظر آماری بین فراوانی باندها در گروه

قرار داده شد.

کنترل و بیمار ارتبا معنی داری وجود داشت.
یافته ها
در این مطالعه  84بیمار مبتال به آسم و  22فرد سالم به عنوان

جدول  :2تعداد و فراوانی بیماران مورد مطالعه با تفدکدیدک جدندسدیدت و

گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفته شد .پراکنش فراوانی

محدوده سنی.

بیماران و گروه کنترل در جدول  1نشان داده شده است.

بیماران آسمی ( 84نفر)

نتای حاصل از  SDS-PAGEاین سه قارچ در جدول  2آورده

سن (سال)

شده است .همان ور که مالحظه می شود آلترناریا آلترناتا ،با

کمتر از 02

6

 4باند در مقایسه با دو قارچ دیگر دارای بیشترین باند ) 81

03-82

4

4

بوده و برای آسپرژیلوس فومیگاتوس و پنیسیلیوم سیترینوم به

83-02

4

4

جمع

23

21

ترتی

 5و  6باند شناسایی گردید شکل  .)1این در حالی

گروه کنترل ( 00نفر)

مرد ( نفر)

زن ( نفر)

مرد ( نفر)

زن ( نفر)

5

3

3

3

8

8

1

17

12

است که در مرحله ایمونوبالتینگ تنها برخی از این باندها به
جدول  :3نتای حاصل از بررسی پاس ایمنی بیماران آسمی در آزمدایدش

عنوان آلرژن شناخته شدند.

S r m

نتای حاصل از ایمونوبالتینگ بر روی مخلو سرمی بیماران

 Pooاندازه باندها بر حس

آسمی نشان داد که آلترناریا آلترناتا با  6باند  84تا 111

آلترناریا

آسپرژیلوس

پنیسیلیوم

آلترناتا

فومیگاتوس

سیترینوم

111

112

125

43

47

42

وزن مولکولی باندهای

65

51

58

ایمونوبالتینگ

61

18

68

جنس و گونه

کیلودالتونی بیشترین باند آلرژی زا را دارا بوده است.
آسپرژیلوس فومیگاتوس با  8باند  15تا  112کیلودالتونی

کمترین باند آلرژی زا را داشت.
پنیسیلیوم سیترینوم با  1باند آلرژی زا 35 ،تا  125کیلودالتونی

16

با  IgEاختصاصی سرم بیماران آسمی واکنش نشان داد جدول

کیلو دالتون می باشد).

35

84

جدول  :1فراوانی و اندازه باندهای پروتئینی بده دسدت آمدده از عصداره
قارچ های آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس فومیگاتوس و پنیسیلیوم سیترینوم بدا
استفاده از تکنیک  SDS-PAGEاندازه ها بر حس

جنس و گونه

وزن مولکولی باندهای
پروتئینی

کیلو دالتون می باشد).

آسپرژیلوس

پنیسیلیوم

آلترناریا

فومیگاتوس

سیترینوم

آلترناتا

112

125

154

47

41

111

51

58

43

18

68

65

88

11

61

31

35

16

21

84
34

شکل  :1تصویر  SDS-PAGEبر روی عصاره به دست آمده از قارچ ها.

22
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بح

در مطالعه حا ر  8باند به وزن مولکولی  47 ،51 ،18و 112
بیعت

کیلودالتون برای آسپرژیلوس فومیگاتوس شناسایی شد .از این

پراکنده اند و امکان انتشار اسپورهایشان از راه هوا وجود دارد.

میان دو باند  18و  51کیلودالتونی از نظر اندازه به باندهای

تنفس با آنها در تماس هستند.

گزارش شده نزدیک می باشد .دو باند  47و  112کیلودالتونی

قارچ های ساپروفیت به
بنابراین انسان ها از ری

ور گسترده ای در

آلرژی به عنوان یک پاس سیستم ایمنی به آلرژن های خارجی

تا کنون گزارش نشده است.

تعریف شده و افرادی که مستعد می باشند ،با تنفس کنیدی

برای آلترناریا آلترناتا در پژوهش حا ر  6باند آلرژن از  84تا

این قارچ ها تحت تا یر عالیم این پاس ایمنی قرار می گیرند.

 111کیلودالتون با وزن مولکولی  43 ،65 ،61 ،16 ،84و 111

بررسی ها نشان می دهد که میزان آلرژی تنفسی به قارچ ها در

کیلودالتون شناسایی گردید .مهمترین آلرژن این قارچ

افراد آتوپیک بین  27تا  37درصد و در افراد غیر آتوپیک در

 A aبا وزن مولکولی  31کیلودالتون می باشد .این باند در

حدود  6درصد می باشد  18و  .)11از این رو آلرژی تنفسی

مطالعه حا ر با روش ایمونوبالتینگ مشاهده نشد .)14

قارچی مورد توجه بوده و مطالعات زیادی به بررسی

اگرچه در بین الگوی باندی به دست آمده از  SDS-PAGEباند

آلرژن های قارچ ها ی مانند پنیسیلیوم ،آسپرژیلوس و آلترناریا

 34کیلودالتونی مشاهده می شود ،اما در مرحله ایمونوبالتینگ و

پرداخته اند .پنیسیلیوم سیترینوم دارای آلرژن های مختلفی

مواجهه آنتی ژن های به دست آمده از عصاره قارچ با سرم
بیماران آسمی این باند آلرژن تشخی

می باشد .مطالعات نشان می دهد که آلرژن های اصلی آن در
حدود  37تا  38کیلودالتون می باشد و از ری

داده نشد.

از آنجا ی که در این مطالعه از مخلو

تست

سرمی یکسان علیه

ایمونوبالتینگ به وسیله  IgEاختصاصی سرم بیماران آسمی

عصاره هر سه قارچ استفاده شد ،امکان مقایسه بین آنها فراهم

شناسایی شده است .از آن جمله می توان به یک پروتئین 33

گردید .نتای

نشان می دهند در بین سه قارچ مورد مطالعه،

کیلودالتونی اشاره نمود که یک آلکالین سرین پروتئاز می باشد

آلترناریا آلترناتا با  6باند آلرژن بیشترین باند و آسپرژیلوس

 .)16در مطالعه حا ر  1باند آلرژن از

ری

فومیگاتوس با  8باند کمترین باند را دارا می باشد.

روش

ایمونوبالتینگ با استفاده از  IgEاختصاصی سرم بیماران آسمی

برای پنیسیلیوم سیترینوم نیز  1باند آلرژن شناسایی شد .اگرچه

بر علیه عصاره قارچی پنیسیلیوم سیترینوم به دست آمد .این

افزایش تعداد باندها الزاما به معنای شدت بیشتر بیماری زایی

دارای وزن مولکولی  42 ،58 ،68 ،35و 125

قارچ نمی باشد .اما این نتای تنها نشان می دهد آلترناریا آلترناتا

باندها به ترتی

کیلودالتون بودند .از این میان باند  35کیلودالتونی به

در مقایسه با دو قارچ دیگر باندهای آلرژن بیشتری دارد.

آلرژن های اصلی به دست آمده در مطالعه دیگران نزدیک

در پژوهش حا ر بررسی آلرژن های قارچی نشان داد که در

است .در برخی گزارشات باندهایی تا  68و  64کیلودالتون نیز

الگوی پروتئینی هر سه قارچ باندهایی با وزن مولکولی باال،

برای پنیسیلیوم نوتاتوم گزارش شده است  .)15اما باندهای

بیش از  47کیلودالتون ،مشاهده گردید که در مطالعات دیگران

سنگین  42 ،58و  125کیلودالتونی به دست آمده در این

تا کنون ،کمتر گزارش شده است .)1

مطالعه کمتر گزارش شده است.

به نظر می رسد که تفاوت در موقعیت های ج رافیایی،

آلرژن های زیادی از  11تا  64کیلودالتون برای آسپرژیلوس

ویژگی های بومی قارچ ها در نقا مختلف جهان و تفارت های

As

احتمالی در روش کار را بتوان به عنوان دالیلی برای تو ی این

 Asاز

اختالفات ذکر نمود .اگرچه وجود دالیل احتمالی دیگری را

فومیگاتوس گزارش شده است که به صورت
نام گذاری شده است .از این میان

 Asتا

 Asتا

نمی توان رد کرد.

مهمترین آنها می باشند .)14
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 با این وجود انجام.شده توانایی ایجاد آسم آلرژیک را دارند

نتیجه گیری

بررسی های بیشتر می تواند نتای دقی تر و روشن تری را در

نتای حاصل از این تحقی نشان می دهد که در بین قارچ های

.اختیار گذارد

های مورد مطالعه آلترناریا آلترناتا بیشترین باند آلرژن را به خود
 همچنین به نظر می رسد باندهایی با وزن.داده است

اختصا

ت کر و قدردانی

 توانا یی ایجاد، که در این مطالعه به دست آمد،مولکولی باال

نویسندگان این مقاله از همکاران گرامی در دانشگاه آزاد اسالمی

 اختصاصی علیه خود را داراIgE آلرژی و تحریک تولید

واحد کرج و جناب آقای قنبر قنبری به دلیل همکاری صمیمانه

بین آسم و آلرژن های

 نتای نشان داد که ارتبا.می باشند

قارچی وجود دارد و در جمعیت ایرانی آلرژن های شناسایی

.در اجرای این پژوهش کمال امتنان را دارند
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Abstract
Background & Objectives: Several studies have shown that fungi can cause allergenic asthma in
the susceptible persons. Among these fungi, Alternaria, Penicillium and Aspergillus species are
more common in this cases. This study was performed to detect and to compare allergenic bands
in A.alternata, P.citrinum and A.fumigatus.
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 48 patients afflicted to
asthma and 22 healthy controls. The fungi were grown and their extract crude were obtained using
the liquid nitrogen. The protein fractions were isolated by SDS-PAGE and after electrotransfering
and transfer of the bands into the nitrocellulose membrane, the proteins were used for
immunoblotting against the sera obtained from patients and controls.
Results: Based on the immunobloting test, 6 protein allergenic bands for A. alternata
(49-115 kDa), 4 protein bands for A. fumigatus (57-112 kDa) and 5 protein bands for P. citrinum
(37-127 kDa) are detected in these samples.
Conclusion: The highest amount of allergic band belonged to A. alternate. The bands with higher
molecular weights were more effective in stimulation of IgE.
Keywords: Asthma, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Penicillium citrinum,
IgE-immunoblotting.
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