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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير تمرين هوازي و هواي آلوده به ذرات کربن سياه بر بيان ژن اينترلوکين-
شش در هيپوکمپ و قشر قدامي مغز موشهاي صحرايي نر بود 24 .سر موش نر نژاد ويستار هشت تا دههفتهاي
بهطور تصادفي در چهار گروه الف) کنترل ،ب) آلودگي ،ج) تمرين و د) تمرين -آلودگي قرار گرفتند .از دستگاه
تزريق ذرات و اتاقک (فالونک) بهمنظور قرارگيري حيوانات در معرض ذرات کربن سياه با قطر کمتر از ده
ميکرون استفاده شد .موشهاي گروههاي آلودگي و تمرين -آلودگي به مدت چهار هفته (پنج روز در هفته،
دو ساعت در روز) در معرض هواي آلوده به ذرات کربن سياه قرار گرفتند .پس از هر جلسه آلودگي ،گروه
تمرين– آلودگي به همراه گروه تمرين به اجراي برنامه تمرين هوازي با  50درصد سرعت بيشينه خود (60
دقيقه در هر جلسه) پرداخته و  24ساعت پس از آخرين جلسه حيوانات قرباني شدند .با استفاده از روش ريل
تايم ،Pcr-بيان ژن اينترلوکين-شش بافتهاي هيپوکمپ و قشر قدامي مغز موشها مورد ارزيابي قرار گرفت.
جهت تعيين معنادار بودن تأثير تمرين و آلودگي از تحليل واريانس دوطرفه استفاده گرديد .هواي آلوده به
ذرات کربن سياه منجر به افزايش معنيداري در بيان ژن اينترلوکين-شش بافتهاي هيپوکمپ ( )P=0.007و
قشر قدامي مغز (  )P=0.010گرديد ،بااينوجود تمرين هوازي تأثير معنيداري بر بيان اين ژن نداشت .باوجود
عدم معنيداري تأثير تمرين هوازي بر بيان ژن اينترلوکين-شش نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان بيان
اين ژن در گروههاي تمرين و آلودگي -تمرين کمتر از گروه آلودگي بود .بنابراين به نظر ميرسد تمرين ميتواند
با کاهش اينترلوکين-شش در مغز اثرات التهاب عصبي ناشي از آلودگي را تعديل کند.
واژگان کلیدی :تمرين هوازي ،هواي آلوده ،ذرات کربن سياه ،IL-6 ،هيپوکمپ ،قشر قدامي مغز
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مقدمه
امروزه آلودگی هوا بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سالمت عمومی جامعه بوده و در
شهرهای بزرگ و صنعتی به یک نگرانی تبدیلشده است .آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیشتر ناشی
از دود اتومبیل ،کارخانهها و غیره است که مهمترین اجزای آن را مونواکسید کربن ( ،)C0دیاکسید
نیتروژن ) (NO2ذرات معلق ( )PM-10,2.5دیاکسید گوگرد( )SO2و ازون ( )O3و اجزای ارگانیک
فرار ( )VOCSتشکیل میدهد .از بین مواد آالینده ،ذرات معلق توجه ویژهای را به خود جلب کرده
است .ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کمتر از ده میکرومتر به دلیل راهیابی به سیستم تنفسی تحتانی
بهعنوان شاخص اصلی مواد معلق در هوا معرفی میشوند .بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیکی ،ذرات
معلق با  PM10در تشدید بیماریهای قلبی -ریوی ،کاهش مقاومت سیستم ایمنی بدن در مقابل
بیماریها ،از بین رفتن بافت ریه ،آسم ،مرگومیر زودرس و سرطان ،بیماریهای پیشرونده عصبی
مانند آلزایمر ،پارکینسون ،ام اس ،اختالالت شناختی و اوتیسم نقش عمدهای دارد ( .)1-5به نظر
میرسد یکی از عوامل اصلی در بروز این بیماریها ،التهاب است که بهوسیله سایتوکاین های التهابی
میانجیگری میشود .قرار گرفتن افراد سالم در معرض آلودگی هوا نیز باعث گسترش التهاب از راه
افزایش عوامل التهابی و تغییر در بیان سایتوکاینهایی مانند  IL-6و  TNF-αمیشود ( .)6،7از طرف
دیگر بیان سایتوکاینهای ضدالتهابی در هوای آلوده کاهش مییابد که خود زمینهساز ابتال به بسیاری
از بیماریها است(.)8،9
در مجموع ،التهاب یکی از عوامل سببی در پاتولوژی بیماریهای مزمن دستگاه عصبی مرکزی ()CNS
میباشد .از سوی دیگر ،مطالعات اپیدمیولوژیکی و مشاهدهای نشان دادهاند که آلودگی هوا میتواند از
شایعترین منابع محیطی ایجاد التهاب و استرس اکسایشی باشد که میتواند از طریق انواعی از
مسیرهای سلولی ،مولکولی و التهابی بر سیستم عصبی اثرگذار باشد و سبب آسیب ساختاری مغز شود
و یا منجر به زمینهای برای ایجاد بیماریهای نورولوژیکی گردد ( .)5 ،10-12بر اساس یک سری از
تحقیقات انجامگرفته ،در پاسخ به آلودگی هوا تغییرات پیچیدهای در سایتوکاین ها و کموکاین ها
صورت میگیرد که حجم و ساختار  CNSرا تحت تأثیر قرار میدهد ،بهطوریکه این بیومارکرها،
ارتباطدهنده التهاب  CNSو سیستمیک به اختالالت رشد مغزی و شناختی در کوتاهمدت و آسیب
عصبی در طوالنیمدت هستند ( .)12-16مطالعات مختلف نشان دادهاند که مواد آلودهکننده هوا از
طریق مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بر  CNSاثر میگذارند .ذرات معلق بسیار کوچک که حاوی
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فلزات هستند میتوانند در پیاز بویایی و فضای زیر قشری رسوب کنند و با فعالسازی میکروگلیاها و
آستروسیت ها سبب افزایش بیان پاسخهای التهابی شوند .سلولهای اندوتلیال ،میکروگلیا و
آستروسیتهای های فعالشده در مغز سایتوکاین های پیش التهابی  IL-1β ،IL-6و  TNF-αترشح
میکنند ،که این سایتوکاین ها به گیرندهشان در مغز متصل میشوند و به دنبال آن مسیرهای ثانویه
فعال میگردند که درنهایت بر تنظیم ژنها تأثیرگذارند .اگرچه میکروگلیا برای عملکرد نرمال مغز
ضروری است ،اما فعالیت طوالنیمدت و اضافی آنها منجر به نروتوکسیستی میگردد .همچنین PM

های کوچک و ذرات با اندازه نانو ) (NPsمیتوانند بهسرعت جذب سیستم گردش خون شده که
بهصورت بالقوه بر عروق اثرگذارند NPs .از غشاء مویرگی آلوئول ریه عبور میکند و بهراحتی وارد گردش
خون میشود که توانایی ایجاد استرس اکسیداتیو در غشاء مویرگها را داراست و یا اثرات پیش التهابی
دارد .سایتوکاینهای پیش التهابی تولیدشده از جمله  IL-6 ،TNF-αبه سد خونی مغز آسیب
میرسانند و یا چاشنی ایجاد مسیرهای سیگنالینگی هستند که منجر به فعالسازی  MAPkinaseو
مسیرهای نسخهبرداری فاکتور هستهای  NF-κBمیگردند .فعالسازی این فاکتور باعث تولید
سایتوکاینهای پیش التهابی مانند  IL-6،TNF-αو  IL-1βمیشود .از طرفی سایتوکاین های موجود
در گردش خون که درنتیجه التهاب سیستمیک ایجادشده ناشی از آلودگی هوا ،در دیگر ارگانها ازجمله
ریه افزایش مییابند ،سلولهای سیستم ایمنی ذاتی محیطی را تحریک کرده ،نرونهای آوران محیطی
را فعال کرده و یا از طریق انتشار و انتقال فعال وارد مغز میشوند .التهاب مزمن ریه سبب التهاب مغز
نیز میشود زیرا در این شرایط افزایش سایتوکاین های در گردش مثل  IL-6 ، TNF-αو  IL-1βرخ
میدهد .این سایتوکاین ها سبب افزایش بیان سیکلو اکسیژناز  ،(COX2) 2یک میانجی گر التهابی،
در عروق اندوتلیوم مغز میشوند (.)7،11 ،17-21
 IL-6ازجمله سایتوکاینهایی است که در مواجه طوالنیمدت با هوای آلوده ،در بافت مغزی و سرم
انسانها و حیوانات افزایش مییابد ( )24-22و نقش مهمی را در پاتوژنز التهاب عصبی و التهاب
سیستمیک ،که با قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض هوای آلوده ارتباط دارند ،ایفا میکند (.)12،15
نتایج تحقیق لیوسکو 1و همکاران ( )2011نشان داد که همراه با افزایش یکسری از سایتوکاین ها
التهابی همچون  ،TNF-αمیزان  IL-6در مغز میانی  ،قشر و پیاز بویایی مغز رت هایی که به مدت
چهار هفته در معرض سوخت دیزلی بودند ،افزایش معنیداری داشت ( .)6اورتیگسن 2و همکاران
1. Levesque
2. Oortgiesen
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( )2000گزارش کردند که در مواجه با آلودگی هوا IL-6 ،بهعنوان یک مارکر پیش التهابی از سلولهای
اندوتلیال برونشها رها میشود ( IL-6 .)25سایتوکاینی است که هر دو ویژگی حفاظت عصبی 1و
تخریب عصبی 2را نشان داده است (.)26
بر اساس تحقیقات صورت گرفته بین غلظت باالی  IL-6و کاهش حجم هیپوکمپ و اختالالت
افسردگی ( ،)27-29ابتال به آلزایمر ،نقصان شناختی ( )15،30،31و شرایط التهابی سیستمیک مزمن
با افزایش خطر سکته ( )32رابطه وجود دارد .بررسیهای تحقیقات نشان داده است که  IL-6در سرم،
هیپوکمپ و قشر قدامی مغز و مایع مغزی نخاعی افراد اوتیمسی افزایش داشت ( .)33،34با این وجود،
برخی تحقیقات نیز از نقش ضد التهابی  IL-6حمایت میکنند .بهطوریکه شواهد اخیر حاکی از نقش
مهم و حیاتی  IL-6در سیستم عصبی مرکزی است .نشان داده شده است که  IL-6به عنوان یک
فاکتور رشد عصبی عمل کرده و تمایز آستروسیت ها ،اعصاب گانگلیون نخستین ،اعصاب هیپوکمپ و
سلولهای شوان را تحریک میکند .ساموئلسون و همکاران نشان دادند که مواجهه با  IL-6در دوران
جنینی برای عملکرد مغز ضروری است ،اما ممکن است در سیر تکامل عصبی و بیماریهای تخریب
عصبی نقش داشته باشد .مشخص شده است که  IL-6بسته به غلظت ،ناحیه مغز و نوع سلول ،رشد
عصبی را افزایش میدهد همانطوری که منجر به مرگ سلول عصبی نیز شود ( .)33،35بهطورکلی
نتایج تحقیقات قبلی پیشنهاد میکند که افزایش سطوح  IL-6ممکن است نقش دوگانه ،با هر دو
عملکرد بیولوژیکی محافظت عصبی و تخریب عصبی ،ایفا کند.
در مقابل آلودگی هوا که منجر به افزایش عوامل التهابی در مغز میگردد ،یکسری از تحقیقات اظهار
داشتند که فعالیت ورزشی منظم باعث کاهش بیان مارکرهای التهابی در مغز شده و درنتیجه منجر
به کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو در مغز میشود ( .)38-36اثرات مفید ورزش منظم بر مغز در
برخی مطالعات سنجیده شده است که شامل نروژنز از راه عوامل نروتروفیک ،محافظت عصبی ،افزایش
مویرگ ساز ی ،کاهش استرس اکسایشی و افزایش تجزیه پروتئولیتیک از راه پروتئوزوم و نپرولیزین
میباشد ( .)41-39نتایج برخی از تحقیقات حاکی از افزایش  IL-6طی ورزش طوالنی مدت در مغز
بهخصوص هیپوکمپ بوده که در بیشتر موارد این افزایش همراه با کاهش سایتوکاین های ضد التهابی

3. Neuro Protective
4. Neuro Degenerative
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و افزایش عامل نورون زایی مشتق شده از مغز )BDNF (1همراه است .با توجه به این مطالعات ،به نظر
میرسد که ورزش اثرات ضد التهابی و نروژنزی خود را با میانجیگری  IL-6اعمال میکند (.)37،42
بنابراین با در نظر گرفتن اثرات التهابی و نوروتکسیتی ناشی از مواجهه با هوای آلوده به ذرات ریز بر
سیستم عصبی مرکزی ،به نظر میرسد فعالیت ورزشی منظم بتواند با توجه به اثرات ضد التهابی که
بر جا میگذارد ،منجر به کاهش عوارض مواجهه با ریز ذرات شود .بااینوجود در مورد ورزش در هوای
آلوده نتایج متناقضی وجود دارد .پارهای از پژوهشها انجام تمرین ورزشی در هوای آلوده را به دلیل
افزایش میزان تنفس و تبادالت ریوی و نهایتا تنفس آالیندههای سمی بیشتر ،زیانبار میدانند
( .)43،44و این در حالی است که پژوهشهای دیگر آن را رویکرد مناسبی برای تعدیل اثرات زیانبار
آلودگی هوا دانستهاند ( .)8،45به نظر میرسد که این تناقض چالش جالبی از تعادل بین اثرات مفید
ورزش همراه تأثیرات مضر آلودگی هوا بر سالمت ارائه میکند.
با این وجود تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بسیار اندک است و همین تحقیقات نیز بیشتر در
زمینه تأثیرات مضر ورزش در هوای آلوده بر سیستم قلبی– تنفسی است و مطالعهای یافت نشد که
تأثیر ورزش هوازی طوالنی مدت و قرارگیری در معرض هوای آلوده را بر عوامل التهابی در مغز بررسی
کند .بنابراین از یک سو با توجه به افزایش سایتوکاین های پیش التهابی از جمله  IL-6در مواجهه با
هوای آلوده در قسمتهای مختلف مغز از جمله هیپوکمپ ،قشر قدامی و پیاز بویایی مغز و التهاب و
تخریب عصبی مرتبط با آن ( )6و از سوی دیگر اثرات ضد التهابی و نروژنزی فعالیت ورزش منظم در
مغز بهویژه مناطق هیپوکمپ و قشر مغز که به نظر میرسد با میانجیگری  IL-6صورت میگیرد
( ،)37،42تحقیق حاضر با فرض اثرگذاری تمرین هوازی و قرارگیری در معرض هوای آلوده و تعامل
این دو عامل ،به بررسی تأثیر  4هفته تمرین هوازی بر بیان ژن  IL-6در بافتهای هیپوکمپ و قشر
قدامی مغز موشهای صحرایی نر در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه پرداخت.
روش پژوهش
 24سر موش نر نژاد ویستار هشت تا ده هفتهای با میانگین وزن  279/29±26/97گرم از موسسه
پاستور خریداری شدند .حیوانات در گروههای سهتایی در قفسهای مخصوص در دمای اتاق (±3/6
 22درجه سلسیوس) و طبق چرخه  12ساعت خواب و بیداری و با دسترسی آزاد به آب و غذا نگهداری
1. Brain-Derived Neurotrophic Factor
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شدند .تمام آزمایشهای صورت گرفته بر اساس دستورالعمل کار با حیوانات دانشگاه تربیت مدرس
انجام گرفت .موشها پس از  14روز نگهداری و یک هفته آشنایی با تریدمیل و پروتکل تمرینی
بهصورت تصادفی به چهار گروه؛ الف) کنترل (بدون تمرین و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده
به ذرات کربن سیاه)  ،ب) آلودگی (بدون تمرین و با قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن
سیاه) ،پ) تمرین (تمرین هوازی و بدون قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه) ،ت)
تمرین -آلودگی (تمرین هوازی همراه با قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه) تقسیم
شدند.
بهمنظور قرارگیری حیوانات در معرض ذرات کربن سیاه از دستگاه تزریق ذرات و اتاقک

(فالونک)1

استفاده شد .دستگاه تزریق و اتاقک بهگونهای بود که هر یک دقیقه یکبار هوای اتاقک عوض میشد
و با ایجاد یک فشار منفی در اتاقک از خروج ذرات به فضای آزمایشگاه جلوگیری میشد .ذرات آالینده
با غلظت حدود  5میلیگرم در مترمکعب ،دمای  22درجه سانتیگراد و رطوبت  29درصد (اندازهگیری
با بادسنج هات وایر دیتا الگر مدل  )TES-1341در اتاقک در جهت شبیهسازی با هوای آلوده به ذرات
کربن سیاه صورت گرفت .موشهای گروههای آلودگی و تمرین -آلودگی به مدت دو ساعت در روز
(بین ساعات 10تا  ،)14پنج روز در هفته و به مدت چهار هفته در معرض هوای آلوده به ذرات کربن
سیاه قرار گرفتند .ذره آالینده به کار رفته در پژوهش ،کربن سیاه ( )N660با قطر کمتر از ده میکرون
بود که از شرکت دوده کربن ایران تهیه شد .شکل و قطر ذرات به ترتیب با روش تصویربرداری با
استفاده از میکروسکوپ نوری 2و داست کانتر  3بررسی و تأیید شد.
در مرحله آشناسازی ،موشها سه روز در هفته 15 ،دقیقه در روز و با سرعت  6متر بر دقیقه به مدت
یک هفته روی چرخ گردان تمرین کردند .پس از آن ،برای تعیین بار کار بیشینه حیوانات ،آزمون
فزاینده به شکل زیر انجام شد:
آزمون با سرعت شش متر بر دقیقه شروع شده و هر سه دقیقه سه متر بر دقیقه بر سرعت دستگاه
افزوده میشد تا حیوان قادر به دویدن نباشد (سه بار جا ماندن و افتادن از دستگاه) .با استفاده از این
آزمون ،بار کار بیشینه برای هر موش مشخص شد .از میانگین بار کار بیشینه هر گروه برای تعیین

 .1اتاقک آلودگی هوا – مخترع :فشی و همکاران .دانشگاه تربیت مدرس
1. Acc.V- Spot magn. 25.0 KV 3.4. 5000x.
2. Grimm Aerosol Technique GmbH & Co. KG .Dorfstraße 9 -83404 Ainring
((Germany
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شدت تمرین گروه استفاده شد .برنامه تمرین اصلی با گرم کردن ده دقیقهای با سرعت شش متر بر
دقیقه شروع شده و سپس تمرین اصلی با ویژگیهای زیر اجرا شد" :دویدن با  50درصد بار کار بیشینه
هر گروه ( 9متر بر دقیقه) 60 ،دقیقه در روز ،پنج روز در هفته و به مدت چهار هفته" (.)46
موشهای صحرایی  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و قرارگیری در معرض ذرات آالینده با
ترکیبی از کتامین ( 30تا  50میلیگرم در کیلوگرم) و زایالزین (سه تا پنج میلیگرم در کیلوگرم)
بهصورت زیر صفاقی بیهوش شدند .پس از شکافتن جمجمه و جداسازی بافت مغز از آن ،تحت شرایط
استریل و در کمترین زمان ممکن قسمتهای هیپوکمپ و قشر قدامی مغز بالفاصله روی یخ جدا شده
و در نیتروژن مایع منجمد شد .نمونههای بافتی تا زمان اندازهگیری در فریزر  -80درجه سلسیوس
نگهداری شدند.
حدود  50میلیگرم بافت هیپوکمپ و قشر قدامی مغز بهصورت جداگانه ،جهت استخراج  RNAتام
به نسبت یک به ده در بافر لیز  QIAzol Lysis Reagentهموژن شدند .بهمنظور برداشتن اجزاء
پروتئینی ،محصول حاصل در  4درجه سانتیگراد  10 ،دقیقه 12000g ،سانتریفوژ شد .سپس با
نسبت  1به 0 /5با ایزول اولیه با کلروفرم مخلوط و به مدت  15ثانیه بهشدت تکان داده شد .محصول
در  4درجه سانتیگراد 15 ،دقیقه 12000g ،سانتریفوژ و بخش معدنی و آبی از هم جدا شد ،بخش
محتوی  RNAبرداشته شده و با نسبت  1به  0/5با ایزوپروپانول مخلوط و به مدت ده دقیقه در دمای
اتاق رها و سپس در  4درجه سانتیگراد  10 ،دقیقه 12000g ،سانتریفوژ شد .پلت حاوی  RNAدر
اتانول شستشو و در  20میکرو لیتر آب  RNAS-Freeحل شد .غلظت  RNAبا استفاده از دستگاه نانو
دراپ 1مورد سنجش واقع شد و نسبت  260به  280بین  1/8تا  2بهعنوان تخلیص مطلوب تعریف
شد ( .)47برای بررسی اینتگریتی RNA ،استخراج شده در ژل  1/5درصد آگاروز الکتروفورز گردید.
سنتز  cDNAبا استفاده از یک میکرو لیتر از  RNAو  Random hexamer primerو آنزیم نسخه
برداری معکوس انجام گرفت.
برای اندازهگیری سطوح بیان از روش کمی ریل تایم PCR-با استفاده از کیت

Primix eva green II

انجام شد .2مخلوط واکنش در حجم نهایی  20میکرو لیتر و هر واکنش بهصورت تکراری انجام پذیرفت.
طراحی پرایمرها بر اساس اطالعات ژن  IL-6و  GAPDHدر بانک ژنی  NBCIو توسط شرکت

1. Eppendorff, Germany
2. USA Applied Biosystems,
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ماکروژن 1انجام شد .توالی پرایمرهای مورد استفاده در جدول یک گزارش شده است ،ضمن اینکه از
 GAPDHبهعنوان ژن کنترل استفاده گردید .کارایی پرایمر های تحقیق در قیاس با پرایمر ژن کنترل
با انجام  Real time RT-PCRبا غلظتهای سریالی از  cDNAهر ژن بهصورت جداگانه سنجیده شد
( .)47برای بررسی اختصاصیت  ،PCRپرایمرهای طراحی شده را  BLASTکردیم .نتیجه

BLAST

نشان داد که پرایمرهای طراحی شده مختص همان گونه از موشهای نژاد ویستار بوده و توالیهای
دیگری را شناسایی نمیکنند .برنامه مورد استفاده در ریل تایم PCR-شامل 95 :به مدت ده دقیقه-
 95به مدت  15ثانیه 60 ،به مدت یک دقیقه (تکرار  40سیکل) بود .میزان تغییرات بیان ژنهای
مورد نظر نسبت به گروه کنترل با روش  2-∆∆CTاندازهگیری شد (.)48
جدول  -1توالي پرايمرهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر
Primer sequence

Genes

For: 5′- CGAGCCCACCAGGAACGAAAGTC -3′
Rev: 5′- CTGGCTGGAAGTCTCTTGCGGAG -3′

IL-6

For: 5′- GACATGCCGCCTGGAGAAAC -3′
Rev: 5′- AGCCCAGGATGCCCTTTAGT -3′

GAPDH

تمامی دادهها بر اساس میانگین ±انحراف استاندارد توصیف شدهاند .جهت تعیین نرمال بودن توزیع
دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،همسان بودن واریانسها از آزمون لون 2و تعیین معناداری اثر
تمرین و آلودگی بر بیان ژن  IL-6از تحلیل واریانس دوطرفه 3استفاده شد .سطح معناداری نیز P≥0.05

در نظر گرفته شد .کلیه بررسیهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20انجام گرفت.
نتایج
تمام حیوانات در گروههای تمرینی و آلودگی توانستند چهار هفته تمرین هوازی و قرارگیری در معرض
ذرات کربن سیاه کمتر از ده میکرون را بهطور مداوم انجام داده و به اتمام برسانند .پس از مداخله،
اختالف معنیداری در توده بدن موشهای گروه آلودگی مشاهده شد (( )P=0.045جدول .)2

1. Macrogen Inc, Seoul, Korea
1. Leven
2. Two Way ANOVA
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جدول  -2توده بدن حيوانات گروههاي تحقيق قبل و پس از مداخله
گروه
کنترل
آلودگی
تمرین
آلودگی+تمرین

پيش از مداخله (گرم)

پس از مداخله (گرم)

(ميانگين±انحراف معيار)

(ميانگين±انحراف معيار)

)(P≤0.05

270/27±50/12
285/25±83/55
279/32±17/5
281/22±67/73

311/36±17/66
324/27±33/12
304/43±33/31
315/33±67/23

* 0/023
* 0/045
0/090
0/101

سطح معناداري

*معنیداری تفاوتها در P≤0.05

نتایج حاصله در مورد بیان ژن  IL-6بافت هیپوکمپ ،حاکی از افزایش معنیدار آن در اثر استنشاق
هوای آلوده به ذرات کربن سیاه در گروه آلودگی ( )P=0.007بود .درحالیکه تأثیر تمرین ()P=0.291
و اثر تعاملی آلودگی و تمرین ( )P=0.125بر این فاکتور معنیدار نبود ،هرچند میزان بیان این
سایتوکاین در گروه تمرین نسبت به سایر گروهها کمتر بود و میانگین گروه آلودگی -تمرین نسبت به
گروه آلودگی کاهش داشت (شکل .)1

شکل  -1مقادير بيان ژن  IL-6هيپوکمپ در گروههاي مورد مطالعه (در هر گروه )n=6
*معنیداری تفاوتها در P≤0.05
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نتایج نشان داد ،هوای آلوده به ذرات کربن سیاه منجر به افزایش معنیداری ( )P=0.010در بیان ژن
 IL-6قشر قدامی مغز شد درحالیکه تأثیر تمرین بر این فاکتور معنیدار نبود ( .)P=0.228اثر تعاملی
آلودگی و تمرین نیز علیرغم کاهش میانگین بیان ژن  IL-6نسبت به گروه آلودگی ،از نظر آماری
معنیدار نبود ( .)P=0.159بیشترین میزان افزایش در بیان  IL-6قشر قدامی مغز در گروه آلودگی و
کمترین مقدار آن در گروه تمرین ثبت شد (شکل .)2

شکل  -2مقادير بيان ژن  IL-6قشر قدامي مغز در گروههاي مورد مطالعه (در هر گروه )n=6
*معنیداری تفاوتها در P≤0.05

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن

IL-6

در بافت هیپوکمپ و قشر قدامی مغز موشهای صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
چهار هفته تمرین هوازی باعث تعدیل سایتوکاین پیش التهابی  IL-6در هوای آلوده به ذرات میشود.
تحقیقات صورت گرفته در انسان و حیوان حاکی از آن است که آلودگی هوا منجر به التهاب عصبی،
استرس اکسیداتیو ،آسیب  DNAو افزایش مارکرهای بیماریهای عصبی همچون آلزایمر ،پارکینسون،
نقصان شناختی و اوتیسم میگردد (.)12-16 ،49
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همانطور که پیشتر گفته شد ذرات ریزی ( )PMکه وارد گردش خون میشوند توانایی ایجاد استرس
اکسیداتیو در غشاء مویرگها را دارا هستند و یا اثرات پیش التهابی دارند .سایتوکاین های پیش التهابی
تولید شده همچون  IL-6 ،TNF-αو  IL-1βبا فعالسازی سلولهای اندوتلیال و رهایش نیتریک
اکساید ،یکپارچگی سد خونی–مغزی را مختل کرده و به آن آسیب میرسانند و یا چاشنی ایجاد
مسیرهای سیگنالینگی هستند که منجر به فعالسازی  MAPkinaseو مسیرهای نسخهبرداری فاکتور
هستهای  NF-κBمیگردند .از طرفی سایتوکاینهای موجود در گردش خون همچون

 IL-6و TNF-α

که در نتیجه التهاب سیستمیک ایجاد شده ناشی از آلودگی هوا در دیگر ارگانها از جمله ریه افزایش
مییابند ،سلولهای سیستم ایمنی ذاتی محیطی را تحریک کرده ،نرونهای آوران محیطی را فعال
کرده و یا از طریق انتشار و انتقال فعال وارد مغز میشوند .این سایتوکاینها سبب افزایش بیان سیکلو
اکسیژناز  ،(COX2) 2یک میانجیگر التهابی ،در عروق اندوتلیوم مغز میشوند .از سوی دیگر برخی از
آالیندهها با رسوب در پیاز بویایی و قشر مغز ،منجر به تحریک میکروگلیاها و آستروسیتها گردند.
میکروگلیاها و آستروسیتهای فعال سایتوکاینهایی همچون  IL-6 , IL-1α,βو  TNF-αرا تولید
میکنند .این سلولها در وضعیت های پاتولوژیکی و التهاب عصبی فعالیت خود را از یک سلول حامی
به یک سلول ایمنی تغییر میدهند و نقش عمدهای در پاسخ التهاب عصبی دارند (،17-19 ،50،51
.)7،11
در مطالعه حاضر بیان  IL-6بهطور قابلتوجهی در بافت هیپوکمپ و قشر قدامی موشهای در معرض
ریز ذرات کربن سیاه افزایش یافت که نشاندهنده پیشبرد التهاب مغزی موشهای در معرض ذرات
آالینده است .همراستا با تحقیق حاضر ،نتایج تحقیق لیوسکو و همکاران ( )2011نشان داد که همراه
با افزایش یکسری از سایتوکاین ها التهابی همچون  ،TNF-αمیزان  IL-6در مغز میانی ،قشر و پیاز
بویایی مغز رتهایی که به مدت چهار هفته در معرض سوخت دیزلی ( )DEبودند ،افزایش معنیداری
داشت ( .)6سای 1و همکاران ( )2012در پژوهشی روی جمعیت لوزان سوئیس که در معرض ذرات
آالینده هوا بودند ،افزایش قابلتوجه سایتوکاینهای پیش التهابی  IL-6 ،IL-1βو  TNF-αرا در سرم
گزارش کردند ( .)52کالدران 2و همکاران ( )2013گزارش کردند که سطوح  IL-6در مایع مغزی-
نخاعی کودکانی که بیشتر در معرض آالیندههای هوا بودند و عالئم اختالالت شناختی را بروز میدادند،
افزایش یافت ( .)22تحقیق کل و همکاران ( )2015نشان داد که مواجه  6ساعته موشهای بالغ با
1. Tsai D-H
1. Calderón-Garcidueñas L
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 250-300میکروگرم بر متر مکعب سوخت دیزلی ،منجر به افزایش  IL-1β ،TNF-αو  IL-6در پیاز
بویایی و هیپوکمپ موشها شد (.)53
بنابراین ،با توجه به اینکه  IL-6نقش مهمی را در پاتوژنز التهاب عصبی و التهاب سیستمیک ،که با
قرار گرفتن طوالنیمدت در معرض هوای آلوده ارتباط دارند ،ایفا میکند ( )12،20و همچنین رابطه
بین غلظت باالی  ،IL-6کاهش حجم هیپوکمپ و اختالالت افسردگی ( ،)29نقصان شناختی ،آلزایمر
و اوتیسم ( ، )15،30،31،33به نظر میرسد افزایش  IL-6در هیپوکمپ و قشر مغز موشهای در
معرض ذرات کربن سیاه نقش به سزایی در ایجاد التهاب سیستمیک و التهاب عصبی و اختالالت و
بیماریهای متعاقب آن داشته باشد .تحقیق حاضر در راستای کاهش این مضرات مواجه با آالیندههای
هوا ،رویکرد ورزش را در نظر گرفت.
مطالعات کمی تأثیر ذرات آالینده بر پاسخهای ایمنی ورزش را مورد بررسی قرار دادهاند .تأثیر ورزش
هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر  IL-6بافت هیپوکمپ و قشر قدامی مغز برای اولین بار در
پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق حاضر نشان داد میزان بیان  IL-6 mRNAدر
گروه موشهای تمرین کرده و در معرض هوای آلوده کمتر از گروه آلودگی بود .به نظر میرسد تعدیل
 IL-6ناشی از اثرات ضدالتهابی تمرین باشد ( .)54،55ویم و همکاران ( )2013نشان داد که فعالیت
ورزشی  90دقیقهای در هوای آلوده به ریز ذرات ،در موشها  ،با افزایش  IL-6در هیپوکمپ همراه
بود درحالیکه در این گروه میزان  TNF-αو  IL-1βدر هیپوکمپ کاهش معنیداری داشت .همراستا
با  IL-6میزان  BDNFهیپوکمپ در گروه غیرفعال در معرض ریز ذرات کاهش داشت .بااینحال ورزش
منجر به افزایش معنیدار آن در گروه فعال در معرض هوای آلوده شد ( .)41تناقض در نتایج این
تحقیق با تحقیق حاضر احتماال در نوع و مدت زمان پروتکل تمرینی و مدت زمان مواجهه با هوای
آلوده میباشد .در تحقیق حاضر افزایش وزن در گروه آلودگی  -تمرین کمتر از گروه آلودگی بود .این
درحالی است که میزان بیان  IL-6نیز همراستا با وزن موشها در گروه آلودگی –تمرین نسبت به
گروه آلودگی کاهش یافت .با توجه به تعامل معنادار تمرین– آلودگی ،احتماال تمرین میتواند با کاهش
توده بدن در هوای آلوده اثرات ضد التهابی را القا کند .پارهای از مطالعات نیز اثر اصلی ورزش بر کاهش
عوامل التهابی و القای عوامل ضدالتهابی را به کاهش وزن ناشی از ورزش نسبت دادهاند (.)56،57
ازآنجاییکه بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثرات آالیندههای هوا بر مغز حاکی از آن است
که افزایش  IL-6در این شرایط همراه با افزایش التهاب سیستمیک ،التهاب عصبی و آسیب سد خونی-
مغزی و افزایش دیگر سایتوکاین های التهابی همچون  TNF-αمیباشد ( )30،58بنابراین به نظر
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میرسد که افزایش  IL-6در مواجهه با ذرات کربن سیاه اثرات التهابی بر مغز اعمال میکند و درنتیجه
کاهش آن طی تمرینات ورزشی در موشهای در معرض هوای آلوده به ذرات کربن سیاه میتواند تا
حدودی در کاهش التهاب عصبی تأثیرگذار باشد.
در تحقیق حاضر میزان بیان ژن  IL-6هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل بیشتر بود .یکسری
از تحقیقات افزایش  IL-6در پالسما و مغز طی ورزش و زمان ریکاوری را گزارش کرده ( )42،59و
حتی نتایج بعضی از مطالعات حاکی از اثرات ضدالتهابی این سایتوکاین طی ورزش میباشد (.)60،61
بررسی تحقیقات حاکی از آن است که افزایش  IL-6ناشی از ورزش میتواند زمینه کنترل  TNF-αرا
فراهم آورد .اگرچه بیشتر مطالعات سطوح  IL-6و  TNF-αرا در گردش خون -نه در مغز  -مورد
بررسی قرار میدهد .تحقیق راسموسن و همکاران ( )2011بر روی موشها نشان میدهد که ورزش
مستمر باعث افزایش انتخابی  IL-6در هیپوکمپ میشود .این یافته نشان میدهد محافظت از
سلولهای عصبی طی ورزش که بهوسیله سیگنال دهی  IL-6میانجیگری میشود ،ممکن است تا حد
زیادی در بیماریهای التهاب عصبی مخصوصا آنهایی کهُ بر هیپوکمپ تأثیر میگذارند ،بسیار مفید
باشد (.)42
در مطالعه حاضر وزن بدن موشهای گروه آلودگی-تمرین نسبت به گروه تمرین افزایش بیشتری
داشت .همچنین در گروه آلودگی نیز افزایش وزن معنیداری در وزن موشها مشاهده گردید که با
نتایج تحقیق برخی از مطالعات همسو بود .این محققان باال بودن ذرات آالینده را عامل خطر برای
توسعه مقاومت انسولین ،چاقی و التهاب گزارش کردند ( .)62،63التهاب مزمن ناشی از قرار گرفتن در
معرض آالیندههای هوا همراه با افزایش بلند مدت برخی از سایتوکاین های پیش التهابی همچون
 TNF-αو  IL-6در گردش خون است ( .)7،22تحقیقات نشان دادند که افزایش سطح سرمی این
سایتوکاین ها بهخصوص  IL-6که ویژگی پیش التهابی در سلولهای چربی و کبد دارد ،با مقاومت
انسولینی همراه است .افزایش مقاومت انسولینی منجر به رهایش بیشتر آن و در نهایت افزایش وزن
میگردد ( .)62،63بین افزایش وزن و چاقی و افزایش عوامل التهابی ارتباط وجود دارد ،این در حالی
است که کاهش وزن میتواند حتی مستقل از ورزش باعث کاهش نشانگرهای التهابی شود ( .)64در
تحقیق حاضر افزایش وزن در گروه آلودگی  -تمرین کمتر از گروه آلودگی بود .این درحالی است که
میزان بیان  IL-6نیز همراستا با وزن موشها در گروه آلودگی –تمرین نسبت به گروه آلودگی کاهش
یافت .با توجه به تعامل معنادار تمرین – آلودگی ،احتماال تمرین میتواند با کاهش توده بدن در هوای
آلوده اثرات ضد التهابی را القا کند .پارهای از مطالعات نیز اثر اصلی ورزش بر کاهش عوامل التهابی و

1396  زمستان،36 فيزيولوژي ورزشي شماره

122

 همچنین در تحقیق.)56،57( القای عوامل ضدالتهابی را به کاهش وزن ناشی از ورزش نسبت دادهاند
حاضر افزایش معنیدار وزن در گروه آلودگی نسبت به گروه کنترل کمتر بود که با تحقیق رجبی و
 بعضی از تحقیقات نشان. دلیل این تفاوت بهدرستی مشخص نیست.) همسو است1381( همکاران
.دادهاند که آلودگی هوا میتواند متابولیسم پایه را بر اثر افزایش کاتکوالمین های خون افزایش دهد
.)65(  کاهش اشتها همراه با آلودگی هوا را گزارش کردهاند،برخی تحقیقات نیز
 به نظر میرسد که نقش تمرینات ورزشی تنها کاهش و تعدیل،بر اساس یافتههای پژوهش حاضر
عوامل التهابی و زیانبار بوده و نمیتواند اثرات زیانبار زندگی در معرض آالیندهها را بهطور کامل
 زیرا زندگی در، ارزش نتایج موجود را میتوان به لحاظ بالینی قابلتوجه دانست، بنابراین.حذف کند
هوای آلوده در مقایسه با زندگی در هوای سالم تأثیرات منفی بسیاری را بر جای میگذارد که داشتن
سبک زندگی فعال در شهرهای آلوده شاید بتواند اثرات تعدیلی را بر عوامل التهابی نسبت به داشتن
 یافتههای تحقیق نشان داد چهار هفته تمرین هوازی، بهطور خالصه.سبک زندگی غیرفعال ایفا کند
، بااینوجود. در مغز میشودIL-6 و مواجه به هوای آلوده به ذرات کربن سیاه باعث تعدیل عامل التهاب
.پژوهشهای بیشتری برای آشکار شدن سازوکارهای دقیق در این مداخالت موردنیاز است
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Abstract
The propose of this study was to evaluate the effect of aerobic training and exposure to
PM10 carbon black on IL-6 mRNA expression in the hippocampus and frontal cortex of
male Wistar rats. Twenty-four adult male Wistar rats (8-10 weeks age) were randomly
divided to 4 groups: A: Control (n=6), B: Aerobic training (n=6), C: Exposure to Carbon
black (n=6), and D: Aerobic training plus exposure to Carbon black (n=6). In order to
exposure the animals to carbon black particles with diameter less than 10 microns was
used particle injection device and chamber (Falunak). The rats of air pollution and air
pollution-aerobic training groups were exposed to PM10 carbon black for four weeks (five
days per week, two hours per day). After that, the rats of air pollution-aerobic training and
aerobic training groups were carried out aerobic training program with 50% of own
maximum speed for 4 weeks (60 minutes per session). The animals were sacrificed 24
hours after the last session. The mRNA expression of IL-6 were analyzed in hippocampus
and frontal cortex tissues by Real time – PCR. In order to determine the significant
differences between groups two-way ANOVA test were used. Particulate air pollution
resulted in significant increase in IL-6 gene expression in the hippocampus (p=0.007) and
frontal cortex of the brain tissue (p=0.010), however, the training had no significant effect
on the expression of this gene. Despite the lack of significant effect of training on gene
expression of IL-6, the results showed that the expression of this gene in training and
training-air pollution groups was lower than air pollution group. So, it seems that training
can moderate the neuro-inflammatory effects of air pollution by reduction of IL-6.
Keywords: Aerobic Training, Air Pollution, Carbon Black, IL-6, Hippocampus, Frontal
Cortex
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