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دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
بهار و تابستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،1صفحههای73-84 :

تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای  NF-κBو TNF-α

بافت هیپوکامپ مغز موشهای صحرایی نر
بتول رضایی سراجی ،1حمید آقاعلی نژاد *،1رضا قراخانلو ،1معصومه ابتکار ،1محمد فشی،2
بهزاد پاکراد ،1اکرم کریمی اصل

3

 1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 2گروه علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
دریافت مقاله95/2/6 :

اصالح مقاله95/7/15 :

پذیرش مقاله95/10/6 :

هدف :هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای  NF-κBو  TNF-αهیپوکامپ
مغز موشهای صحرایی نر بود.
روشها :بیست و چهار موش صحرایی نر ویستار (با میانگین توده بدنی  279/29±26/97گرم) بهطور تصادفی در چهار گروه :الف-
بدون تمرین و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه؛ ب -تمرین هوازی؛ ج -قرار گرفتن در معرض ذرات؛ و
د -تمرین و با قرار گرفتن در معرض ذرات کربن سیاه قرار گرفتند .برای قرار دادن حیوانات در معرض ذرات کربن سیاه با قطر
کمتر از  10میکرون از دستگاه تزریق ذرات و اتاقک استفاده شد .مدت تمرین هوازی با  50درصد سرعت بیشینه هر گروه  4هفته
بود و  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه حیوانات قربانی شدند .با استفاده از روش
 Real time-Pcrبیان ژن  NF-κBو  TNF-αدر بافت هیپوکامپ موشها ارزیابی شد .برای تعیین معنادار بودن تفاوت بین گروهها
از تحلیل واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد.
نتایج :تفاوت معناداری بین گروههای الف و ب ( ،)P=0/001الف و د ( )P=0/003در مقدار  TNF-αوجود داشت .تفاوت معناداری
نیز بین گروههای الف و ب ( )P=0/008در مقدار  NF-κBدیده شد.
نتیجهگیری :چهار هفته تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه باعث تعدیل عوامل التهابی  NF-κBو  TNF-αمیشود .به
نظر میرسد این تغییرات در بخشی با کاهش خطر ابتال به بیماریهای عصبی مغزی همراه باشد.
واژههای کلیدی :تمرین هوازی ،ذرات معلق ،التهاب ،هیپوکامپ.
* نویسنده مسئول :حمید آقاعلی نژاد ،شماره تماس ،09123279536 :ایمیلhalinejad@modares.ac.ir :
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مقدمه
آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند آالینده

التهاب است که به وسیله سایتوکاینهای التهابی

در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به نحوی

میانجیگری میشود .نشان داده شده که قرار گرفتن افراد

تغییر دهد که برای انسان و سایر موجودات زنده یا گیاهان

سالم در معرض آلودگی هوا باعث گسترش التهاب از راه

و یا آثار و بناهای تاریخی زیانبار باشد .آالیندههای هوا به

افزایش عوامل التهابی و تغییر در بیان سایتوکاینهایی

دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میشوند .آالیندههای اولیه

مانند فاکتور نکروزی تومور آلفا )TNF-α( 5میشود (.)3

موادی هستند که از منابع آالینده بهطور مستقیم در

از طرف دیگر بیان سایتوکاینهای ضد التهابی در هوای

مقادیر زیاد به هوای محیط وارد میشوند و باعث بروز

آلوده کاهش مییابد که خود زمینهساز ابتال به بسیاری از

اثرات سوء بهداشتی و مزاحمت در رفاه عمومی در مقیاس

بیماریها است ( .)4التهاب یکی از عوامل سببی در

مکانی به نسبت بزرگ میشوند و به اصطالح افراد زیادی

پاتولوژی بیماریهای مزمن دستگاه عصبی مرکزی 6است.

را در یک منطقه وسیع تحتتأثیر قرار میدهند .برای این

از آنجایی که عوامل محیطی مختلفی در التهاب عصبی

آالیندهها استانداردهای ملی وضع شده است .این گروه از

نقش دارند و باعث اختالل در عملکرد دستگاه عصبی

منواکسیدکربن،1

مرکزی میشوند ،آلودگی هوا میتواند از شایعترین منابع

دیاکسیدنیتروژن ،2ذرات معلق 3کوچکتر از  2/5میکرون

محیطی در بروز التهاب و استرس اکسایشی باشد .آلودگی

و کوچکتر از  10میکرون ،دیاکسید گوگرد 4و سرب

هوا میتواند با انواعی از مسیرهای سلولی ،مولکولی و

است .آالیندههای ثانویه به موادی گفته میشود که در اثر

التهابی بر دستگاه عصبی اثرگذار باشد و باعث آسیب

فعل و انفعاالت موجود در هوای اطراف زمین به وجود

ساختاری مغز شود یا منجر به زمینهای برای ایجاد

میآیند و در این گروه میتوان از ازون نام برد .ذرات از

بیماریهای

بررسیهای

لحاظ اندازه به دو دسته تقسیم میشوند :کوچکتر از 2/5

همهگیرشناختی و مشاهدهای پیشنهاد کردند که

میکرون که ذرات ریز نامیده میشوند و بزرگتر از 2/5

قرارگرفتن مزمن در معرض آالیندههای هوا میتواند در

میکرون که ذرات درشت نامیده میشوند .ذرات معلق با

ایجاد بیماریهای پیشرونده عصبی حتی از سنین کودکی

قطر آیرودینامیکی کمتر از  10میکرومتر به دلیل راهیابی

نقش داشته باشد (.)6 ,5

آالیندهها

شامل

پنج

آالینده

نورولوژیکی

شود.

به مجاری تنفسی تحتانی بهعنوان شاخص اصلی مواد

بررسیهای مختلف نشان دادند ذرات معلق بسیار

معلق در هوا معرفی میشوند .بر اساس بررسیهای

کوچک 7که حاوی فلزات هستند میتوانند در پیاز بویایی

همهگیرشناختی ،ذرات معلق در مقایسه با اکسیدهای

و فضای زیرقشری 8رسوب کنند و باعث افزایش بیان

گوگرد و اکسیدهای ازت برای سالمتی انسان

پاسخهای التهابی شوند .ضایعات جسم سفید و پاتولوژی

مخاطرهآمیزتر است و مقدار ذرات معلق با قطر

عروق در این مناطق ،میتواند مبنای اثرات عملکردی و

آیرودینامیکی کمتر از  10میکرومتر در تشدید

ساختاری مغز باشد .مواد آلودهکننده هوا از طریق

بیماریهای قلبی-ریوی ،کاهش مقاومت دستگاه ایمنی

مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بر دستگاه عصبی

بدن در برابر بیماریها ،از بین رفتن بافت ریه ،آسم

مرکزی اثر میگذارند .ذرات معلق کوچک 9و ذرات با اندازه

کودکان ،مرگومیر زودرس ،سرطان و بیماریهای

نانو میتوانند به سرعت جذب دستگاه گردش خون شوند

پیشرونده عصبی مانند آلزایمر نقش عمدهای دارند ( 1و

که بر عروق اثرگذار هستند .ذرات با اندازه نانو از غشاء

 .)2به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی در این رابطه،

مویرگی آلوئول ریه عبور میکند و به راحتی وارد گردش
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خون میشوند که توانایی ایجاد استرس اکسایشی در غشاء

ایجادشده توسط باکتریها تولید شود .پیوند  TNF-αبا

مویرگها یا اثرات پیش التهابی دارند .سایتوکاینهای

برخی گیرندههای خود باعث فراخوانی پروتئینهایی به

پیشالتهابی تولید شده شامل  ،TNF-αاینترلوکین 6

نام  TRAFمیشود که  NF-кBرا فعال میکند و باعث

 )IL-6(10و اینترلوکین -1بتا  )IL-1β(11است .این

تولید سایتوکاینهای پیشالتهابی دیگر مانند IL-6

سایتوکاینها یا به سد خونی مغز آسیب میرسانند و یا

میشود ( 9تا  .)11از آنجا که عروق خونی مغز گیرنده

چاشنی راهاندازی مسیرهای سیگنالی هستند که منجر به

 TNF-αرا بیان میکنند TNF-α ،میتواند سبب افزایش

فعالسازی نسخهبرداری مسیرهای نسخهبرداری فاکتور

بیان ژنهای واسطهای التهاب در اندوتلیوم مویرگهای

هستهای-کاپا ب  )NF-κB(12میشوند .از طرفی

مغز شود و بنابراین التهاب سیستمیک میتواند یک

سایتوکاینهای موجود در گردش خون که در نتیجه

مهاجم کلیدی به مغز باشد ( .)12-15میکروگلیا و

التهاب سیستمیک ایجاد شده ناشی از آلودگی هوا در

آستروسیتهای فعالشده نیز قابلیت تولید  TNF-αرا دارا

دیگر ارگانها از جمله ریه افزایش مییابند ،سلولهای

هستند .عملکرد  TNF-αتوسط دو گیرنده ویژه

دستگاه ایمنی ذاتی محیطی را تحریک کرده ،نورونهای

میانجیگری میشود )TNF-R2( P75 ،و TNF-( P55

آوران محیطی را فعال کرده و یا از راه انتشار و انتقال فعال

 .)R1مسیرهای پاییندست شامل فعال شدن پروتئین

وارد مغز می شوند .التهاب مزمن ریه سبب التهاب مغز نیز

کیناز  ،Cتیروزین کیناز ،پروتئین کیناز فعالشده با

میشود .زیرا در این شرایط افزایش سایتوکاینهای در

میتوژن ( )MAPKو فسفوریالز آدو 14است .این مسیرها با

گردش مانند  TNF-αو  IL-1βرخ میدهد NF-κβ .یک

فعالسازی عواملی مثل  NF-κβدنبال میشود که سبب

عامل نسخهبرداری است که به شرایط اکسایشی بسیار

فعالسازی ژنهای پیشبرنده مولکولهای چسبان و دیگر

حساس بوده و در چندین پاسخ ایمنی و التهاب درگیر

سایتوکینها میشود (.)16

13

است NF-κβ .با مهارکننده کاپا ب ()I-κβ

تشکیل

اثرات مفید بالقوه ورزش منظم بر مغز در برخی

کمپلکس میدهد I-κβ .یک پروتئین مهارکننده است.

بررسیها سنجیده شده است .تاثیر ورزش بر مغز بسیار

بنابراین این ترکیب به صورت غیرفعال در سیتوپالسم

پیچیده است و شامل نروژنز از راه عوامل نروتروفیک،

وجود دارد .با تحریک سلول توسط استرس اکسایشی و

افزایش مویرگسازی ،کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش

عوامل التهابی مانند  I-κβ ،TNF-αفسفوریله و توسط

تجزیه پروتئولیتیک از راه پروتئوزوم و نپرولیزین است (،7

پروتئوزوم تجزیه میشود .بنابراین میتواند به سوی هسته

 17تا  .)19با وجود اینکه آلودگی هوا و بهویژه ذرات با

حرکت کند و سبب فعالسازی ژن پروتئینهای التهابی یا

قطر کمتر از  10میکرون بیان سایتوکاینهای التهابی را

ضدالتهابی شود ( 7و  TNF-α .)8واسطه اصلی پاسخ

افزایش و بیان سایتوکاینهای ضدالتهابی را کاهش

التهابی حاد در برابر باکتریهای گرم منفی و سایر

میدهد ،تمرین ورزشی تأثیرات معکوسی روی این

میکروبهای عفونتزا است و مسئول بسیاری از عوارض

سایتوکاینها دارد به نحوی که از تمرین ورزشی بهعنوان

سیستمیک عفونتهای شدید میباشد .منبع اصلی TNF-

یک عامل ضدالتهابی یاد میشود ( .)20با وجود این در

 αفاگوسیتهای تکهستهای فعال شده است .قویترین

مورد ورزش در هوای آلوده نتایج متناقضی وجود دارد.

محرک تولید  TNF-αتوسط ماکروفاژها ،درگیر شدن

پارهای پژوهشها انجام تمرینات ورزشی در هوای آلوده را

TLRو سایر محصوالت میکروبی است و مقادیر باالیی از

زیانبار میدانند ( 21تا  )23و این در حالی است که

این سایتوکاین ممکن است در جریان عفونتهای

پژوهشهای دیگر آن را رویکرد مناسبی برای تعدیل
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تأثیرات زیانبار آلودگی هوا دانستهاند (.)24

و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن

تحقیقاتی که تأثیر قرارگرفتن در معرض آلودگی

سیاه؛ و د -آلودگی و تمرین (تمرین هوازی  15دقیقه پس

هوا به هنگام ورزش را مورد بررسی قرار دادهاند پیشنهاد

از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه)

کردهاند که افرادی که در هوای آلوده ورزش میکنند در

تقسیم شدند.

معرض افزایش خطر بیماریهای تنفسی و قلبی-عروقی
قرار دارند .زیرا تمرین ورزشی میزان تنفس و تبادالت

پروتکل پژوهش

ریوی و تنفس آالیندههای سمی را افزایش میدهد (23

برای قرار گرفتن حیوانات در معرض ذرات کربن

و  .)25با این حال ،این تحقیقات ،سازوکارهای اثر تمرین

سیاه از دستگاه تزریق ذرات و اتاقک (فالونک) استفاده

هوازی که میتواند عوامل پیشالتهابی ناشی از آلودگی

شد .دستگاه تزریق و اتاقک به نحوی بود که هر یک دقیقه

هوا را تعدیل کند به صورت عمقی و در سطح گیرنده و

یک بار هوای اتاقک عوض میشد و با ایجاد یک فشار

ملکولی را بررسی نکرده یا تعداد این تحقیقات بسیار اندک

منفی در اتاقک از خروج ذرات به فضای آزمایشگاه

است .همچنین پژوهشی پیدا نشد که تاثیر ورزش و هوای

جلوگیری میشد .ذرات آالینده با غلظت حدود 5

آلوده را بر عوامل التهابی و عوارض ناشی از التهاب در مغز

میلیگرم در متر مکعب ،دمای  22درجه سانتیگراد و
15

 29درصد شبیهسازی میشد .موشهای

را بررسی کند .بنابراین این سؤال پیش میآید که آیا

رطوبت

انجام  4هفته تمرینات هوازی میتواند تأثیرات مفیدی

گروههای کنترل-آلودگی و تمرین-آلودگی به مدت دو

روی  TNF-αو  NF-кBدر هیپوکامپ موشهای در معرض

ساعت در روز 5 ،روز در هفته و به مدت  4هفته در معرض

هوای آلوده به ذرات کربن سیاه داشته باشد؟ این پژوهش

هوای آلوده به ذرات کربن سیاه قرار گرفتند .ذره آالینده

در نظر دارد این مسئله را بررسی کند.

بهکاررفته در این تحقیق کربن سیاه ( )N660با قطر کمتر
از  10میکرون بود که از شرکت دوده کربن ایران تهیه

روش پژوهش

شد .شکل و قطر ذرات به ترتیب با روش تصویربرداری با

نمونههای پژوهش

استفاده از میکروسکوپ نوری 16و داست کانتر 17بررسی و

بیست و چهار موش نر نژاد ویستار  10هفتهای از

تایید شد.

موسسه پاستور خریداری شدند .حیوانات در گروههای سه

برنامه تمرین هوازی :در مرحله آشناسازی ،موشها

تایی در قفسهای مخصوص در دمای اتاق (22 ±3/6

 3روز در هفته 15 ،دقیقه در روز و با سرعت  20متر بر

درجه سانتیگراد) و طبق چرخه  12ساعت خواب و

دقیقه به مدت یک هفته روی چرخگردان اجباری تمرین

بیداری و با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری شدند.

کردند .پس از آن ،برای تعیین بار کار بیشینه حیوانات،

تمام آزمایشهای صورتگرفته بر اساس دستورعمل کار

آزمون فزاینده به شکل زیر انجام شد:

با حیوانات دانشگاه تربیت مدرس انجام شد .موشها پس

آزمون با سرعت  6متر بر دقیقه شروع شده و هر 3

از  14روز نگهداری و یک هفته آشنایی با نوارگردان و

دقیقه  3متر بر دقیقه بر سرعت دستگاه افزوده میشد تا

پروتکل تمرینی بهصورت تصادفی به چهار گروه :الف-

حیوان قادر به دویدن نباشد (سه بار جا ماندن و افتادن از

بدون تمرین و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به

دستگاه) .با استفاده از این آزمون ،بار کار بیشینه برای هر

ذرات کربن سیاه؛ ب -بدون تمرین و با قرار گرفتن در

موش مشخص شد .از میانگین بار کار بیشینه هر گروه برای

معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه؛ ج -تمرین هوازی

تعیین شدت تمرین گروه استفاده شد .برنامه تمرین اصلی
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با گرم کردن  10دقیقهای با سرعت  6متر بر دقیقه شروع

 eva green IIانجام شد .مخلوط واکنش در حجم نهایی

شده و سپس تمرین اصلی با ویژگیهای زیر اجرا شد:

 20میکرولیتر و هر واکنش به صورت  duplicateصورت

«دویدن با  50درصد بار کار بیشینه هر گروه60 ،
دقیقه در روز 5 ،روز در هفته و به مدت  4هفته (».)24

پذیرفت .طراحی پرایمرها بر اساس اطالعات ژنهای
 TNF-αو  NF-κBو  GAPDHدر بانک ژنی  NBCIو
24

توسط شرکت ماکروژن

روشهای آزمایشگاهی

کشور کره جنوبی انجام شد.

توالی پرایمرهای مورد استفاده در جدول  1گزارش شده

موشهای صحرایی  24ساعت پس از آخرین جلسه

است ،ضمن اینکه از  GAPDHبهعنوان ژن کنترل استفاده

تمرین و قرارگیری در معرض ذرات آالینده با ترکیبی از

شد .برنامه دمایی مورد استفاده در Real time-PCR

کتامین ( 30تا  50میلیگرم در کیلوگرم بهصورت

شامل 95 :به مدت  10دقیقه 95 -به مدت  15ثانیه60 ،

زیرصفاقی) و زایالزین ( 3-5میلیگرم در کیلوگرم)

به مدت  1دقیقه (تکرار  40سیکل) بود .میزان بیان

بیهوش شدند .بافت مغز بالفاصله روی یخ جدا و در

ژنهای مورد نظر نیز با روش  2-∆∆CTاندازهگیری شد.

نیتروژن مایع منجمد شد .نمونههای بافتی تا زمان
اندازهگیری در فریزر  -80درجه سانتیگراد نگهداری شد.
استخراج  RNAو سنتز  :cDNAحدود  50میلیگرم
بافت هیپوکامپ بهصورت جداگانه ،برای استخراج کل
 RNAبه نسبت  1به  10در واکنشدهنده کیازول

18

هموژن شد .برای برداشتن اجزاء پروتئینی ،محصول
حاصل در  4درجه سانتیگراد 10 ،دقیقه 12000 ،گرم
سانتریفوژ شد .سپس به نسبت  1به  0/5با کلروفرم

جدول  .1توالی پرایمرهای مورد استفاده در پژوهش
توالی پرایمر

ژنها

Primer sequence
′- TCTTGCACTGCTGGAGACAT -3′For: 5
′- AGTGCTGCATTTATGGCCTG -3′Rev: 5
′- GTGTCATCGAATCGCACCTG -3′For: 5
′- GTTCACCTCGAACTTGGCGA -3′Rev: 5
′- GACATGCCGCCTGGAGAAAC -3′For: 5
′- AGCCCAGGATGCCCTTTAGT -3′Rev: 5

Genes
TNF-α
NF-κB
GAPDH

تحلیل آماری

مخلوط و به مدت  15ثانیه به شدت تکان داده شد.

تمامی دادهها براساس میانگین  ±انحراف

محصول در  4درجه سانتیگراد 15 ،دقیقه 12000 ،گرم

استاندارد توصیف شدهاند .برای همسان بودن واریانسها

سانتریفوژ و بخش معدنی و آبی از هم جدا شد ،بخش

از آزمون  Levenاستفاده شد .برای تعیین معنادار بودن

محتوی  RNAبرداشته و با نسبت  1به  0/5با ایزوپروپانول

تفاوت بین گروهها از تحلیل واریانس ( )ANOVAدو
25

26

مخلوط و به مدت  10دقیقه در دمای اتاق رها و سپس

طرفه

در  4درجه سانتیگراد 10 ،دقیقه 12000 ،گرم سانتریفوژ

معناداری نیز  P≥0/05در نظر گرفته شد .تمامی

شد .ظرف حاوی  RNAدر اتانول شستوشو و در 20

بررسیهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 20

19

میکرولیتر آب بدون RNA

حل شد .غلظت RNA

و آزمون تعقیبی LSD

استفاده شد .سطح

انجام شد.

سنجیده شد) و نسبت  260به  280بین  1/8تا  2بهعنوان
تخلیص مطلوب تعریف شد .سنتز  cDNAبا استفاده از 1
میکروگرم از  RNAو با استفاده از پرایمر هگزامر رندوم

20

و آنزیم رونویسیکننده معکوس 21انجام شد.

نتایج
تمام حیوانات در گروههای تمرینی و آلودگی
توانستند  4هفته تمرین هوازی و قرارگیری در معرض

 – PCRریل تایم :22برای اندازهگیری سطوح بیان از

ذرات کربن سیاه کمتر از  10میکرون را بهطور مداوم

روش کمی  Real time-PCRبا استفاده از Primix 23

انجام دهند و به اتمام برسانند .اختالف معناداری در
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بین گروههای کنترل و کنترل-آلودگی

توده بدن گروهها ،بین پیش و پس از مداخله در گروه

معناداری

کنترل و آلودگی مشاهده شد (جدول  .)2با توجه به

( )P=0/001و کنترل و آلودگی-تمرین ( )P=0/003در

همگنی واریانسهای دادههای  )P=0/123( TNF-αاز

مقدار  TNF-αنشان داد .تعامل معناداری نیز بین تمرین

آزمون تحلیل واریانس دوطرفه همراه با آزمون تعقیبی

و آلودگی دیده نشد ( .)P=0/231بیان  TNF-αدر گروه

 LSDاستفاده شد .نتایج آنالیز واریانس دوطرفه تفاوت

آلودگی بیشتر از سایر گروهها بود (شکل .)1

جدول  .2توده بدن حیوانات گروههای تحقیق
پیش از مداخله (گرم)

پس از مداخله (گرم)

تفاوت بین دو مداخله

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

سطح معناداری

(گرم)

p≤0.05

فرایند

کنترل

285/83±25/55

324/33±27/12

38/50

* 0/045

آلودگی

270/50±27/12

311/17±36/66

40/67

* 0/023

تمرین

279/17±32/5

304/33±43/31

25/16

0/090

آلودگی+تمرین

281/67±22/73

315/67±33/23

34

0/101

گروه

*تفاوت معنادار در سطح p≤0.05
77
66
44
33
22

بیان نسبی TNF-α

55

11
00
تمرین پس از آلودگی

آلودگی

تمرین

کنترل

شکل  .1بیان نسبی ارزشهای  TNF-αدر گروههای پژوهش
4

4

3.5

3/5

3

2.5

2/5

2

2

1.5

1/5

1

بیان نسبی NF-κB

3

00.5
/5
00
تمرین پس از آلودگی

آلودگی

تمرین

کنترل

شکل  .2بیان نسبی ارزشهای  NF-κBدر گروههای پژوهش
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با توجه به توزیع همگنی واریانس دادههای NF-κB

 αتاثیرگذار باشد زیرا ورزش دارای تاثیرات ضدالتهابی

( )P=0/89از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه همراه با

است .در این پژوهش  4هفته تمرین هوازی باعث کاهش

آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد .نتایج آزمون تفاوت

 TNF-αدر بافت هیپوکامپ موشهای گروه تمرین هوازی

معناداری را بین گروههای کنترل و کنترل-آلودگی

نسبت به گروه کنترل شد که نشاندهنده کاهش التهاب

( )P=0/008در مقدار  NF-κBنشان داد .تعامل معناداری

و تاثیرات ضد التهابی ورزش است .به نظر میرسد این

نیز بین تمرین و آلودگی دیده شد ( .)P=0/041بیان NF-

تاثیر در بخشی میتواند با کاهش خطر ابتال به بیماریها

 κBدر گروه آلودگی به میزان قابلتوجهی باالتر از سایر

همراه باشد ( .)30این پژوهش نشان داد تمرین هوازی

گروهها بود .در این مورد گروه تمرین کمترین بیان NF-

همراه با قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه باعث

 κBرا نشان داد (شکل .)2

کاهش سطح  TNF-αمیشود .نیکول و همکاران پژوهشی
روی موشهای تراریخته مبتال به آلزایمر انجام دادند .پس

بحث و نتیجهگیری

از  3هفته تمرین با چرخ گردان ،میانجیهای پیشالتهابی

در این پژوهش ،اثر  4هفته تمرین هوازی در هوای

هیپوکامپ این موشها در مقایسه با گروه کنترل بهطور

آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژنهای  TNF-αو NF-

معناداری کاهش یافت ( .)31به نظر میرسد این نتیجه را

 κBدر بافت هیپوکامپ موشهای صحرایی نر مورد بررسی

میتوان تاثیر مفید ورزش هوازی در هوای آلوده به ذرات

قرار گرفت .نتایج نشان داد  4هفته تمرین هوازی باعث

عنوان کرد .تاثیر ورزش هوازی در هوای آلوده به ذرات

تعدیل عوامل التهابی  TNF-αو  NF-κBدر هوای آلوده به

کربن سیاه بر  NF-κBبافت هیپوکامپ برای اولین بار در

ذرات میشود .چندین پژوهش روی حیوانات و انسانها

این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد

گزارش کردهاند که قرارگیری در معرض ریزذرات با

تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات سیاه باعث کاهش

افزایش خطر ابتال به بیماریهای گوناگون همراه است

بیان  NF-κBمیشود .به نظر میرسد این تغییرات ناشی

( 26 ،17و  .)27در این زمینه به نظر میرسد القای

از اثرات ضد التهابی تمرین باشد ( 2و  .)30در همین راستا

میانجیهای پیشالتهابی عامل کلیدی در آسیبشناسی

فشی و همکاران نشان دادند تمرین هوازی در هوای آلوده

بیماریهای التهابی باشد ( .)28در این تحقیق بیان TNF-

به ذرات با تعدیل عوامل التهابی از جمله  NF-κBدر بافت

 αبهطور قابلتوجهی در موشهای در معرض ریزذرات

ریه همراه است ( .)2این پژوهش افزایش معنادار وزن بدن

کربن سیاه افزایش یافت که نشاندهنده پیشبرد التهاب

را در موشهای در معرض ذرات کربن سیاه نشان داد که

در بافت هیپوکامپ موشهای در معرض ذرات آالینده

همسو با نتایج تحقیق زو و همکاران است.

است .سای و همکاران در پژوهشی روی جمعیت لوزان

زو و همکاران ،باال بودن ذرات آالینده را عامل

سوئیس که در معرض ذرات آالینده هوا هستند افزایش

خطر برای توسعه مقاومت انسولین ،چاقی و التهاب

قابلتوجه سایتوکاینهای پیشالتهابی  IL-6 ،IL-1βو

گزارش کردند ( . )32بین افزایش وزن و چاقی و افزایش

 TNF-αرا گزارش کردند (.)29

عوامل التهابی ارتباط وجود دارد و این در حالی است که

کالدران و همکاران بیان کردند قرارگیری در معرض

کاهش وزن می تواند حتی مستقل از ورزش باعث کاهش

هوای آلوده باعث افزایش التهاب در مغز میشود که

نشانگرهای التهابی شود ( 33و  .)34پاره ای از تحقیقات

میتواند عامل خطری برای بیماریهای پیشرونده عصبی

نیز اثر اصلی ورزش بر کاهش عوامل التهابی و القای

مانند آلزایمر باشد ( .)25ورزش میتواند بر سطوح TNF-

عوامل ضدالتهابی را به کاهش وزن ناشی از ورزش نسبت
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پینوشتها

1

Carbon Monoxide
2 Nitrogen Dioxide
3 Particulate Matters
4 Sulfur Dioxide
5 Tumor Necrosis Factor alpha
6 Central Nervous System
7 ultrafine
8 subcortical
9 Fine
10 Interleukin-6
11 Interleukin-1β
12 Nuclear Factor- кB
13 Inhibitor - кB
14 Phosphorylase -A2
 ساخت کشور تایوانTES-1341  بادسنج هات وایر دیتا الگر مدل15
16 Acc.V- Spot magn. 25.0 KV 3.4. 5000x.
17 Grimm Aerosol Technique GmbH & Co. KG .
Dorfstraße 9 -83404 Ainring (Germany(
18 QIAzol Lysis Reagent
19
RNAS-Free
20 Random hexamer primer
21 Transcriptase Reverse
22 Real time
23 Applied Biosystems, USA
24 Macrogen Inc, Seoul, Korea
25 Two Way ANOVA
26 Post Hoc LSD Test

 به، بر اساس یافتههای این پژوهش.)35  و34( دادهاند
نظر میرسد ورزشهای هوازی میتواند بهعنوان
راهبردی در تقویت دستگاه ایمنی افراد ساکن در
شهرهای بزرگ و صنعتی و دارای هوای آلوده بهویژه از
 بدیهی است نقش تمرین ورزشی.نوع ذرات معلق باشد
تنها کاهش و تعدیل عوامل التهابی و زیانبار بوده و
نمیتواند اثرات زیانبار زندگی در معرض آالیندهها را
 ارزش نتایج موجود را، بنابراین.بهطور کامل حذف کند
 زیرا زندگی،می توان به لحاظ بالینی قابلتوجه دانست
در هوای آلوده در مقایسه با زندگی در هوای سالم
تاثیرات منفی بسیاری بر جای میگذارد و به نظر
می رسد داشتن سبک زندگی فعال در شهرهای آلوده در
مقایسه با سبک زندگی غیرفعال بتواند اثرات تعدیلی بر
.عوامل التهابی ایفا کند
 هفته تمرین4  این یافتهها نشان داد،بهطور خالصه
هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه باعث تعدیل
، با وجود این. میشودNF-κB  وTNF-α عوامل التهابی
انجام پژوهشهای بیشتر برای آشکار شدن سازوکارهای
.دقیق در این مداخالت ضروری است
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Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise and black carbon particles
on gene expression of NF-κB and TNF-α in rats.
Methods: Twenty-four male Wistar rats with an average body mass 279.29±26.97 g were randomly divided
into 4 groups A: without exposure PM10 and aerobic exercise, B: aerobic training, C: exposure to PM10
carbon black (5 mg/m3; per rat), D: and aerobic exercise concomitantly with exposure to PM10 carbon black.
Twenty-four hours after the last training session and exposure, the animals were sacrificed. Real timePcr technique was used. Two-way ANOVA and post hoc LSD was used to determine the significance of
differences between groups.
Results: There was significant difference between groups A and B (P=0.001) and B and D (P=0.003) in the
amount of TNF-α. Significant difference between A and B groups (P=0.008) in the amount of NF-κB was
observed.
Conclusions: four weeks of aerobic exercise and PM10 exposure lead to modify the inflammatory factors of
NF-κB and TNF-α. It seems that these changes lead to reducing the risk of neurodegenerative diseases.
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