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کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هستهای کاپای بی در بافت ریة
موشهای صحرایی پس از یک دوره تمرین شنا
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چکیده
با توجه به نقش مهم التهاب در بروز بسياري از اختالالت ريوي ،هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير يک
دوره تمرين شنا بر بيان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هستهاي کاپاي بي در بافت رية موشهاي
صحرايي بود .براي بررسي اين هدف 20 ،سر موش صحرايي ويستار پنج هفتهاي با محدودة وزني
 102 ± 23گرم بهطور تصادفي به دو گروه کنترل (تعداد =  )10و تمرين شنا (تعداد =  )10تقسيم شدند.
پروتکل تمرين شامل سه ماه تمرين شنا (پنج روز در هفته) بود که از  25دقيقه در هفتة اول (با اضافه
بار تمريني چهار ليتر در دقيقه) به  60دقيقه (با اضافه بار تمريني 10ليتر در دقيقه) در هفتة انتهايي
رسيد .با استفاده از تکنيک  ،Real-Time PCRبيان ژنهاي عامل نکروز تومور آلفا و عامل هستهاي
کاپاي بي در بافت رية موشهاي صحرايي سنجيده شد .از آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي بررسي
طبيعيبودن توزيع دادهها و آزمون تي مستقل براي مقايسة بينگروهي استفاده گرديد ( .)α<0.05نتايج
نشان داد که  12هفته تمرين شنا سبب کاهش معنادار بيان ژنهاي عامل نکروز تومور آلفا و عامل
هستهاي کاپاي بي در بافت ريه شد (بهترتيب P=0.0001و  .)P=0.001عامل نکروز تومور آلفا و عامل
هستهاي کاپاي بي مسئول اصلي رونويسي آبشاري از سايتوکاينها و کموکاينهاي پيشالتهابي و
درنتيجه ،شروع پاسخهاي التهابي هستند؛ بنابراين ،بهنظر ميرسد که کاهش اين عوامل ميتواند التهاب
و خطر ابتال به اختالالت ريوي را کاهش دهد.
واژگان کلیدی :تمرين شنا ،عامل نکروز تومور آلفا ،عامل هستهاي کاپاي بي ،بافت ريه
* نویسندۀ مسئول

Email: mk.khalesi@gmail.com
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مقدمه
پاسخ التهابی واکنش عمومی بدن دربرابر محرکهای آسیبرسان است که درنتیجة فعالیت هماهنگ
مسیرهای پیامرسانی مختلف ،موجب تنظیم بیان میانجیهای پیشالتهابی و ضدالتهابی در سلولهای
بافتی و لکوسیتهای خون میشود ( .)1تداوم پاسخهای التهابی غیرطبیعی در بافتهای مختلف بدن،
عامل مهمی در پاتوژنز بسیاری از بیماریها ازجمله بیماریهای قلبی -عروقی و تنفسی است (.)2،3
امروزه ،ابتال به بیماریهای ریوی و تنفسی درسراسر جهان روبهافزایش است و براساس پیشبینیها،
بیماری انسداد مزمن ریوی 1تا سال  2020سومین عامل مرگومیر درسراسر جهان خواهد بود ( .)4ریهها
یکی از مهمترین اندامهای بدن و اصلیترین بخش دستگاه تنفسی بهشمار میروند که همواره درمعرض
آسیبهای ناشی از عوامل محیطی (ازجمله عوامل آلرژیزا وآلودگیهای ناشی از وسایل نقلیه و دود
سیگار) قرار دارند ()5؛ بنابراین ،ازیکسو ،با توجه به رشد آمار ابتال به بیماریهای ریوی و ازسویدیگر،
افزایش روزافزون آالیندههای ناشی از وسایل نقلیه و کارخانجات صنعتی و عوامل آسیبرسان ناشی از
گسترش زندگی شهری به بافت ریه ،پیشآمادهسازی این بافت میتواند موجب سازگاری و محافظت آن
دربرابر عوامل آسیبرسان بعدی یا کاهش میزان آسیب بههنگام قرارگیری درمعرض محرکهای شدیدتری
شود که این عوامل میتوانند برای بافت بسیار مخرب باشند ( .)6بسیاری از عوامل آسیبرسان با تأثیر بر
سیستم دفاعی ریهها منجر به پاسخهای شدید و کنترلنشدۀ التهابی (درنتیجة تولید زیاد عوامل رونویسی
و سایتوکاینهای التهابی) میشوند که پیامد آن کاهش قدرت سازوکار دفاعی ریهها و اختالل در عملکرد
ریهها و درنهایت ،بروز بیماریهای ریوی مانند آلرژی ،آسم ،بیماری انسداد مزمن ریوی و سرطان ریه
است (.)5،۷،۸
عامل نکروز تومور آلفا )TNF-α( 2و عامل هستهای کاپای بی )NF-κB( 3از مهمترین عوامل دخیل در
شروع فرایندهای التهابی بهشمار میروند ( NF-κB .)9یک عامل رونویسی است که با اتصال مستقیم به
دزوکسی ریبونوکلئیک اسید ،بیان ژن و سنتز پروتئینهای مختلفی را تنظیم میکند ( .)10-12این عامل
رونویسی یکی از مهمترین تنظیمکنندههای بیان ژنهای پیشالتهابی است ( )11-13که رونویسی و سنتز
آبشاری از سایتوکاینها و کموکاینهای پیشالتهابی مانند اینترلوکین 1-بتا ،)IL-1β( 4اینترلوکین6-
( )IL-6و اینترلوکین )IL-8( ۸-و درنتیجه ،پاسخهای التهابی را بههمراه دارد ( TNF-α .)14،15یک
سایتوکاین التهابی ( )16و یکی از مهمترین عوامل فعالکنندۀ  NF-κBاست که عامل مهارکنندۀ NF-κB؛
1. Chronic Obstructive Pulmonary Disease
2. Tumor Necrosis Factor Alpha
3. Nuclear Factor-KappaB
4. Interleukin-1 Beta
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یعنی مهارکنندۀ کاپای بی1را فسفریله و غیرفعال میکند و از این راه باعث انتقال  NF-κBاز سیتوپالسم
به هسته و فعالشدن آن میشود که پیامد نهایی آن ،افزایش بیان ژنهای وابسته به  NF-κBاست
( .)1۷،1۸عالوهبراین ،شواهدی وجود دارند که نشان میدهند مهار  NF-κBدر بافت ریه منجر به کاهش
 TNF-αمیشود که تأثیر متقابل  TNF-αو  NF-κBرا بر یکدیگر نشان میدهد؛ بنابراین ،گفته میشود
که این دو در یک چرخة بازخوردی مثبت باعث تقویت یکدیگر میشوند ( .)19همچنین ،مشخص شده
است که  TNF-αو  NF-κBنقش مؤثری در بروز و روند اختالالت التهابی در ریه ازجمله آسم ،برونشیت
مزمن ،انسداد مزمن ریوی و آسیب حاد ریوی دارند ()20-22؛ بهطوریکه مهار  NF-κBبهعنوان یک
هدف درمانی برای درمان بیماری التهاب ریوی مزمن مطرح است (.)۸
در دهههای اخیر ،توسعة زندگی شهرنشینی و افزایش منابع آالینده و درنتیجه ،افزایش آلودگی هوا ،تقویت
سیستم ایمنی و حفظ سالمت بافت ریه را (بهعنوان یکی از اصلیترین اندامهای بدن و بافتی که درمعرض
تماس مستقیم با آالیندهها است) به امری ضروری تبدیل کرده است .پژوهشها نشان میدهند که فعالیت
بدنی و ورزش منظم با شدت متوسط ،راهکار مؤثری برای تقویت سیستم ایمنی و بهبود فرایندهای ایمنی
هستند ()23؛ برایناساس ،انتظار میرود که فعالیت ورزشی با افزایش فعالیت و عملکرد بافت ریه بتواند
تأثیر مناسبی در تقویت سیستم ایمنی و عملکرد فیزیولوژیک این بافت ایجاد کند .بااینوجود ،درمورد
تأثیر فعالیتهای بدنی و ورزشی بر سیستم ایمنی ریوی اطالعات اندک و متناقضی وجود دارد؛ برای مثال،
ویرا 2و همکاران ( )24با بررسی تأثیر پنج هفته فعالیت ورزشی هوازی در محیطهای آلوده بر پاسخهای
التهابی ریة مایسها گزارش کردند که بیان  TNF-αدر بافت ریه (در گروه فعالیت و گروه فعالیت +
آلودگی) کاهش داشته است .یو 3و همکاران ( )25نیز با بررسی تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر التهاب
ریوی ناشی از قرارگرفتن درمعرض دود سیگار گزارش کردند که قرارگرفتن درمعرض دود سیگار میتواند
منجر به التهاب ریوی ناشی از فعالشدن  NF-κBو تولید میانجیهای التهابی شود؛ اما تمرینهای ورزشی
میتوانند با کاهش پاسخهای التهابی به دود سیگار تاحدزیادی نقش محافظتی و پیشگیرانه دربرابر التهاب
ریوی داشته باشند .درمقابل ،نتایج پژوهش فشی و همکاران ( )26نشان داد که چهار هفته فعالیت هوازی
تأثیری در پاسخهای التهابی و بیان ژن  TNF-αو  NF-κBریه موشهای صحرایی نداشت.

1. Inhibitor-Kappa B
2. Vieira
3. Yu

�156

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،37بهار 1397

درواقع ،عمده مطالعات موجود درزمینة تأثیر فعالیتهای بدنی و ورزشی بر ریه ،به بررسی تأثیر فعالیت
بدنی بر ویژگیهای عملکردی ریهها (برای مثال ،حجمها و ظرفیتهای ریوی و عملکردهای ایستا و پویای
ریهها) پرداختهاند ( )1۷،2۸و مطالعات کمی درزمینة تأثیر فعالیتهای بدنی و ورزشی بر فیزیولوژی بافت
ریه و سازگاریهای آن با فعالیتهای ورزشی انجام شدهاند ()24-26؛ بنابراین ،با توجه به نقش NF-κB
و  TNF-αبهعنوان عوامل محوری کنترلکنندۀ فرایندهای التهابی و نیز نقش آنها بهعنوان عاملی اصلی
در شروع برخی بیماریهای ریوی ( ،)۷،۸فرض پژوهشگر مطالعة حاضر این است که ممکن است
فعالیتهای بدنی و ورزشی بتوانند از طریق تعدیل بیان این عوامل ،نقش محافظتی دربرابر بیماریهای
التهابی و مزمن ریوی و افزایش سالمت ریهها داشته باشند؛ ازاینرو ،هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی
تأثیر یک دوره تمرین شنا بر بیان ژن  NF-κBو  TNF-αدر بافت ریة موشهای صحرایی بود.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ازنوع تجربی بود که برای انجام این مطالعه 20 ،سر موش صحرایی پنجهفتهای با
محدودۀ وزنی  102 ± 23گرم استفاده شدند .حیوانات در قفسهای مخصوص در گروههای چهارتایی و
در محیط با میانگین دمای  22 ± 2درجة سانتیگراد و چرخة روشنایی /تاریکی  12:12ساعت نگهداری
شدند و دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند .پس از یک هفته آشنایی و سازگاری حیوانات با محیط
آزمایشگاه ،نمونهها به دو گروه  10تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند .در هفتة دوم ،آشناسازی موشهای
صحرایی با پروتکل تمرینی در پنج جلسة تمرینی انجام شد؛ بهاینصورتکه موشهای صحرایی در هر
جلسه بهمدت  10-20دقیقه داخل استخر قرار میگرفتند .شدت تمرین در این هفته چهار لیتر در دقیقه
بود .از هفتة سوم ،پروتکل اصلی تمرین شروع شد که شکل تعدیلشدۀ پروتکل میردار و همکاران بود
( )29و بهمدت سه ماه ادامه داشت .همة جلسات تمرین ساعت  ۸/30تا یک ظهر انجام شدند .در این
مدت گروه کنترل هیچگونه تمرینی انجام نمیدادند .زمانبندی ،مدت و شدت برنامة تمرینی در جدول
شمارۀ یک ارائه شده است.
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جدول  -1پروتکل تمرين شنا
زمانبندي

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

هفتة اول
هفتة دوم
هفتة سوم
هفتة چهارم
هفتة پنجم
هفتة ششم
هفتة هفتم
هفتة هشتم
هفتة نهم
هفتة دهم
هفتة یازدهم
هفتة دوازدهم

مدت زمان به دقيقه

ميانگين قدرت آب به ليتر

25
30
35
40
45
50
55
60
60
60
60
60

4
4
5
5
6
6
۷
۷
۸
9
10
10

پس از پایان سه ماه و  4۸ساعت پس از آخرین جلسة تمرین ،نمونهبرداری از بافت ریه انجام شد .زمان
 4۸ساعت برای ازبینرفتن پاسخ آخرین جلسة تمرین و سنجش سطوح استراحتی عوامل وابستة
موردسنجش درنظر گرفته شد .در این زمان ،ابتدا حیوانات در فضای ویژۀ نمونهبرداری (محیط استریل)
با ترکیبی از داروی زایالزین (سه تا پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) و کتامین ( 30تا 50
میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) بیهوش شدند .پس از تأیید بیهوشی ازطریق عقبنکشیدن پا با
لمس ،برشی بهطول پنج تا شش سانتیمتر در ناحیة قفسة سینة موش صحرایی ایجاد شد و بافت ریههای
راست و چپ بهسرعت جدا شدند و پس از وزنکردن ،جرم حجمی ریه اندازهگیری گردید .بهاینمنظور،
بافت ریه داخل استوانة مدرجی قرار گرفت که تا نیمه با آب مقطر پر شده بود .میزان تغییرات حجم مایع
پس از قرارگرفتن بافت ریه بهعنوان جرم حجمی آن بافت ثبت شد .سپس ،برای افزایش دقت (کوچکبودن
فضای بافتبرداری بهسبب اختالف خونرسانی به بخشهای مختلف بافت ریه) و همچنین ،یکسانبودن
محل بافتبرداری در تمام نمونهها ،بالفاصله لوب پایین ریة راست جدا شده و به داخل میکروتیوپ منتقل
شد .نمونهها پس از جداسازی بالفاصله به فریزر  -20درجة سانتیگراد و نیز تمام میکروتیوپها درانتهای
کار به فریزر  -۸0درجة سانتیگراد منتقل شدند و در مرحلة بعدی به آزمایشگاه انتقال داده شدند.
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استخراج  RNAو سنتز  :cDNAبرای استخراج  50 ،RNAمیلیگرم بافت ریه در محلول کیازول( 1با
نسبت یک به  )10هموژن شد .مخلوط هموژن بهمدت حداقل  24ساعت به فریزر  -20درجة سانتیگراد
منتقل شد .محصول حاصل پس از حداقل  24ساعت باقیماندن در فریزر ،در  -20درجة سانتیگراد
بهمدت  10دقیقه با  12000دور در دقیقه سانتریفیوژ (در دمای چهار درجة سانتیگراد) شد و بخش مایع
و جامد از هم جدا شدند .بخش محتوی  RNAبرداشته شد و با نسبت  1به  0/5با ایزوپروپانول مخلوط
گردید و بهمدت  24ساعت به فریزر  -20انتقال داده شد .بعد از آن 10 ،دقیقه با دور  12000سانتریفیوژ
شد .پِلت 2حاوی  RNAدر اتانول شستوشو و در چهار درجة سانتیگراد 10 ،دقیقه با دور ۷500
سانتریفیوژ شد و سپس ،در  20الندا آب مقطر با دمای  60درجة سانتیگراد حل گردید .سپس ،غلظت
 RNAسنجیده شد و نسبت  260به  2۸0بین  1/۸تا  2بهعنوان تخلیص مطلوب تعریف شد .برای سنتز
 3cDNAاز کیت سنتز  cDNAساخت شرکت ترمو ساینتیفیک استفاده شد.
 :Real-Time PCR4برای سنجش مقادیر بیان ژن عوامل موردنظر ،از روش کمی  Real time-PCRاستفاده
شد .توالی پرایمرهای مورداستفاده برای ژنهای  TNF-αو  NF-κBو همچنین ،گلیسرآلدهید  -3فسفات
دهیدروژناز )GAPDH( 5بهعنوان ژن مرجع ،توسط شرکت ماکروژن 6انجام شد (جدول شمارۀ دو) .پس
از پایان واکنش و تعیین خط آستانه ،۷سیکل آستانه )CT( ۸هر نمونه به دست آمد .از نسبت سیکل آستانة
ژن موردنظر با ژن مرجع  ،GAPDHمیزان بیان نسبی ژن موردنظر با استفاده از فرمول  ΔΔ-2CTمحاسبه
شد؛ بهاینصورتکه ابتدا سیکل آستانة ژن موردنظر هر نمونه را از سیکل آستانة ژن مرجع همان نمونه
کم میکنیم ( .)ΔCTدر مرحله بعد ΔCT ،هر نمونه را از  ΔCTنمونهای که نسبت به آن میخواهیم
مقایسه کنیم ،کم میکنیم (در این پژوهش نسبت به  ΔCTگروه کنترل مقایسه شد) و منفی عدد
بهدستآمده را به توان دو میرسانیم و بیان نسبی آن ژن را بهدست میآوریم (.)30

1. QIAzol
2. Pellet
3. Complementary DNA
4. Real-time Polymerase Chain Reaction
5. Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase
6. MacrogenInc, Tehran, Iran
7. Threshold
8. Cycle Threshold
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جدول  -2توالي پرايمرهاي مورداستفاده در پژوهش

ژن

جفت باز

دماي ذوب (درجة سانتيگراد)

توالي پرايمر

44

۷6/49°C

41

۷۷/9۸°C

4۸

۸2/16°C

´FOR:5´-CATACGCTGACCCTAGCCTG-3
´REV:5´-TTTCTTCAATCCGGTGGCGA -3
´FOR:5´-ATCCGAGATGTGGAACTGGC-3
´REV:5´-TTTGCTACGTGGGCTAC -3
´FOR:5´-AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG-3
´REV:5´-CATACTCAGCACCAGCATCACC -3

NF-κB
TNF-α
GAPDH

از آمار توصیفی برای دستهبندی دادههای خام و توصیف دادهها استفاده شد .از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها و از آزمون آماری تی مسقل برای مقایسة بینگروهی
استفاده شد .سطح معناداری برای آزمونهای آماری  P < 0.05در نظر گرفته شد .تجزیهوتحلیلهای آماری
با استفاده از نرمافزار اسپیاساس 1نسخة  16انجام شد.
نتایج
در جدول شمارۀ سه ،دادههای مربوط به وزن اولیه و نهایی رتها و همچنین ،وزن و جرم حجمی ریه ارائه
شده است.
جدول  -3مشخصات توصيفي آزمودنيها
متغير
وزن اولیه (گرم)
وزن نهایی (گرم)
وزن ریه (گرم)
جرم حجمی ریه

کنترل

تمرين

ارزش P

103 ± 10
20۸ ± 24
1/3 ± 0/19
0/۷2 ± 0/15

101 ± 32
2۷2 ± 6۷
1/۸2 ± 0/35
0/95 ± 0/21

0/۸
0/03
0/004
0/02

دادهها به میانگین  ±انحراف استاندارد بیان شده است.

مقایسة وزن اولیة موشهای صحرایی گروه کنترل و تمرین نشان داد که وزن اولیة دو گروه تفاوت معناداری
با یکدیگر نداشت ( .)P=0.8همچنین ،نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که توزیع دادههای
 TNF-αو  NF-κBطبیعی بود .مقایسة بینگروهی (کنترل و تمرین شنا) با استفاده از آزمون تی مستقل
نشان داد که بیان ژن  TNF-αو  NF-κBدر بافت ریة رتها بهطور معناداری در گروه تمرین ورزشی نسبت

1. SPSS
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به گروه کنترل کاهش یافته بود که این میــزان بهترتــیب  P=0.0001و  P=0.001بود (شکلهای شمارۀ
یک و شمارۀ دو).
NF-κB
1.00

1.2
1.0

*

0.6

0.40

0.4

ميزان تغييرات

0.8

0.2
0.0
گروه 1
کنترل

گروه 2
تمرين

شکل  -1ميزان تغييرات بيان نسبي ژن  NF-κBدر دو گروه تمرين شنا (تعداد =  )10و کنترل (تعداد = )10
* کاهش معنادار بیان نسبت به گروه کنترل P=0.001

TNF-α
1.2
�١
٠٠
1.0

0.6
0.4

*

ميزان تغييرات

0.8

0.2

�٠
٠۴

0.0

گروه2تمرين

گروه 1
کنترل

شکل  -2ميزان تغييرات بيان نسبي ژن  TNF-αدر دو گروه تمرين شنا (تعداد =  )10و کنترل (تعداد = )10
* کاهش معنادار بیان نسبت به گروه کنترل P=0.0001

کاهش بيان ژن عامل نکروز تومور آلفا و عامل هستهاي....

161

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین شنا بر بیان ژن  TNF-αو  NF-κBریة موشهای
صحرایی بود .یافتهها نشان داد که  12هفته تمرین شنا موجب کاهش معنادار بیان ژن  TNF-αو NF-
 κBدر بافت ریة موشهای صحرایی می شود .با توجه به نقش التهاب در پاتوژنز بیماریهای ریوی
( )۷،۸،20،21و همچنین ،نقش محوری  TNF-αو  NF-κBدر کنترل فرایندهای التهاب ( ،)9،11-13این
یافتهها نشان میدهد که یک دوره تمرین شنا احتماالً میتواند در کاهش التهاب و پاسخهای التهابی و
پیامدهای وابسته به آن مفید باشد.
با درنظرگرفتن تأثیر بسیاری از عوامل محیطی بر افزایش عوامل التهابی و پاتوژنز بیماریها در بافت ریه،
برخی پژوهشها همسو با پژوهش حاضر درزمینة بررسی تأثیر فعالیت ورزشی در پیشگیری از پاسخهای
التهابی ناشی از این عوامل بودهاند .یو و همکاران ( )25تأثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی را در
کنترل پاسخهای التهابی بافت ریه ،بهدلیل تنفس هوای آلوده به ذرات ریز موجود در دود سیگار بررسی
کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که سابقة انجام فعالیت ورزشی با کاهش سطح  NF-κBو  IL-1βموجب
کنترل پاسخهای التهابی در این گروه میشود و تاحدزیادی نقش محافظتی و پیشگیرانه دربرابر التهاب
ریوی دارد .نورمندو 1و همکاران ( )31نیز در پژوهشی مشابه ،سابقة چهار هفته فعالیت ورزشی شنا را بر
پاسخهای التهابی ناشی از قرارگرفتن درمعرض آلودگی آلومینیوم بررسی کردند .آنها نشان دادند که 15
دقیقه شنا در روز با شدت متوسط میتواند بیان عوامل التهابی  IL-1βو  TGF-βرا در بافت ریة موشها
کاهش دهد .نتیجة پژوهش ویرا و همکاران ( )24نیز نشان داد که پنج هفته فعالیت ورزشی حتی در
محیط آلوده میتواند با افزایش ترشح عوامل ضدالتهابی مانند  IL-10و  IL-1raو کاهش بیان عوامل
التهابی مانند  IL-1βو  TNF-αدر بافت ریه نقش مثبتی ایفا کند .یکی از نتایج مشترک این پژوهشها،
تأثیر فعالیت ورزشی در کاهش سطوح پایة برخی عوامل التهابی در بافت ریه است که احتماالً در کنترل
پاسخ های التهابی بافت ریه پس از قرارگرفتن درمعرض آلودگی نقش دارد .همچنین ،با درنظرگرفتن
افزایش بیان و فعالیت عامل رونویسی  NF-κBدر بافت ریة بیماران مبتال به آسم ،ماتوسو 2و همکاران
( )32نشان دادند که تمرین ورزشی هوازی با شدت متوسط با کاهش  NF-κBدر بافت ریة مایسهای
مبتال به این بیماری میتواند موجب کاهش پاسخهای التهابی شود و نتیجه گرفتند که فعالیت میتواند
درمان ارزشمندی برای این بیماری محسوب شود.
1. Normando
2. Matsui
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بااینوجود ،فشی و همکاران ( )26در مطالعهای غیرهمسو با یافتههای پژوهش حاضر ،در سال 2015
نشان دادند که یک دورۀ چهارهفتهای تمرین دویدن روی نواگردان تأثیر معناداری بر بیان ژن  TNF-αو
 NF-κBریة موشهای صحرایی نداشت .با توجه به اینکه شدت و مدت تمرین ورزشی ازجمله عوامل مؤثر
بر عملکرد سیستم ایمنی و درنتیجه ،پاسخ عوامل التهابی است ( ،)33یکی از دالیل مهم تفاوت در یافتهها
را میتوان به کوتاهتربودن طول دورۀ تمرین در پژوهش فشی و همکاران نسبت به پژوهش حاضر دانست.
در پژوهش حاضر ،استفاده از پروتکل تمرینی شنا بهمدت  12هفته کاهش مقادیر عوامل التهابی را بههمراه
داشت؛ درحالیکه پروتکل تمرینی مورداستفاده در پژوهش فشی و همکاران ( ،)26موجب تغییر معنادار
مقادیر عوامل التهابی نشد؛ ازاینرو ،هرچند دورههای کوتاه تمرین ورزشی در آزمودنیهای بیمار میتواند
منجر به کاهش عوامل التهابی و بهبود عملکرد ریوی شود ( ،)32بهنظر میرسد در آزمودنیهای سالم
برای کاهش عوامل التهابی و کاهش احتمال اختالالت و بیماریهای التهابی ریوی ،نیاز به دورۀ طوالنیتری
از تمرین ورزشی است .یکی از دالیل احتمالی تأثیرگذاری سریعتر تمرین ورزشی بر عوامل التهابی در
آزمودنیهای بیمار را میتوان به باالتربودن سطح التهاب و عوامل پیشالتهابی در افراد بیمار نسبت داد.
عالوهبر کنترل فرایندهای التهابی NF-κB ،نقش مهمی در تنظیم رونویسی ژنهای درگیر در فرایندهای
پاسخ های سیستم ایمنی (مانند استرس اکسایشی و نجات سلولی) دارد .در یک سلول سالم ،افزایش
فعالیت  NF-κBبا افزایش بیان و فعالیت سایتوکاینها و عوامل التهابی و نیز استرس اکسایشی همراه است
که در تسریع فرایند پیری سلول نقش دارند .آهستهشدن یا توقف چرخة سلولی درنتیجة افزایش فعالیت
 NF-κBدر سلول سالم ،آپوپتوز سلولی را بههمراه دارد ( .)34در پژوهش حاضر ،میزان پروتئین و فعالیت
 TNF-αو  NF-κBبررسی نشد؛ اما میتوان پیشبینی کرد که با کاهش بیان ژنهای  TNF-αو ،NF-κB
میزان پروتئین نیز کاهش یابد که میتواند بر میزان فعالیت این عوامل مؤثر باشد .کاهش بیان این عوامل
التهابی ازطریق تمرین شنا احتماالً میتواند بهعنوان یک عامل بالقوه در محافظت از بافت ریه به هنگام
قرارگرفتن درمعرض عوامل آسیبرسان التهابزا مانند دود سیگار یا آالیندههای محیطی (که میزان آن
در محیط زندگی شهری بسیار زیاد است) عمل کند و خطر آسیب یا ابتال به بیماریهای التهابی را در
این بافت کاهش دهد.
با توجه به نقش محوری عامل رونویسی  NF-κBدر فعالکردن سازوکارهای التهابی و پاتوژنز بسیاری از
بیماریهای ریوی (مانند آسم ،بیماری انسداد مزمن ریوی و سرطان ریه) و نقش  TNF-αدر فعالکردن
این عامل رونویسی ،نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که یک دورۀ  12هفتهای تمرین ورزشی شنا
میتواند باعث کاهش بیان  TNF-αو  NF-κBدر بافت ریه شود .پیشنهاد میشود که فعالیت ورزشی
میتواند در پیشگیری از التهاب و ابتال به اختالالت ریوی با منشأ التهابی مفید باشد .بااینوجود ،اطالعات
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بسیار اندکی درمورد تأثیر انواع تمرینهای ورزشی بر این عوامل و سایر عوامل التهابی در بافت ریه وجود
 انجام پژوهشهای بیشتری با هدف بررسی تأثیر انواع تمرین ورزشی بر سالمتی بافت ریه،دارد؛ ازاینرو
.ضرورت دارد
 با توجه به نقش التهاب در ایجاد آسیب بافت ریه و ابتال به بیماریهای ریوی و نیز افزایش:پيام مقاله
 انجام فعالیتهای ورزشی با کنترل،آمار افراد مبتال به این نوع بیماریها درکنار هزینههای درمانی زیاد آن
.عوامل التهابی میتواند در پیشگیری از آسیب و بیماریهای بافت ریه نقش مؤثری داشته باشد
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