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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر پيش درمان تمرينات اينتروال و ويتامين دي ( )Dبر فاکتور نوروتروفيک
مشتق از مغز ) (BDNFو  TNFαدر مغز رتهاي مدل آنسفالوميليت خود ايمن تجربي ( )EAEانجام شد.
بدين منظور 30 ،سر رت نژاد لوئيس شش هفتهاي ،پنج روز در هفته و به مدت شش هفته تمرينات دوي
اينتروال را به صورت  10تکرار  1دقيقهاي انجام دادند .نسبت کار به استراحت  1به  2و کل زمان دويدن 30
دقيقه در نظر گرفته شد .بعد از اتمام دوره تمريني ،رتها با نخاع خوکچه هندي و ادجوانت کامل ايمونيزه
شدند .روند بيماري و تغييرات باليني رتها به مدت  2هفته بعد از القاء مدل بيماري مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج نشان داد رتهاي ماده نژاد لوئيس مبتال به آنسفالوميليت خود ايمن تجربي افزايش معني داري در
اينترلوکين )P=0.003( (IL-10) 10-و کاهش معني داري در فاکتور نکروز توموري آلفا ()TNF-α
( )P=0.001داشتند اما تغييرات  )P=0.62( BDNFبه حد معناداري نرسيد .همچنين عاليم باليني در موش-
ها تمرين کرده با تاخير ظاهر شد .با توجه به نتايج تحقيق حاضر ،به نظر ميرسد که تمرين اينتروال به مدت
شش هفته به همراه ويتامين  Dميتواند ضمن به تاخير انداختن بروز عاليم باليني ،ذخاير شاخصهاي
ضدالتهابي و التهابي را در مغز مدلهاي مبتال به آنسفالوميليت خود ايمن تجربي افزايش داده و در نتيجه به
حفاظت عصبي کمک نمايد.
واژگان کلیدي :تمرين اينتروال ،ويتامين  ،Dضدالتهابي ،سايتوکاين

*نویسندۀ مسئول

Email: zia-falm@umz.ac.ir

فيزيولوژي ورزشي شماره  ،36زمستان 1396

130

مقدمه
یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی است که احتماال منشا خود
مالتیپل
ایمنی دارد .همچنین این فرضیه وجود دارد که این بیماری ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است
( .)1یکی از عوامل محیطی که در طول دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است ویتامین دی ))D
میباشد .مهم ترین القاء کنندههای بیماری  ،MSقرار گرفتن در معرض کم نور خورشید و مصرف کم
ویتامین دی است ( .)2هر قدر میزان مولکول حد واسط ویتامین دی یعنی مولکول  -25هیدروکسی
ویتامین دی در خون باالتر باشد ،ریسک عود بیماری در  6ماهه آینده کمتر خواهد بود ( .)3مطالعات
انجام شده بر روی آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی( )EAE( 2مدل حیوانی مالتیپل اسکلروزیس) نیز
نشان میدهد که ویتامین دی از پیشرفت بیماری جلوگیری میکند ( .)4اگر چه ویتامین دی در
کنترل عالئم بیماری  MSاستفاده میشود اما چگونگی مهار آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی توسط
ویتامین دی مشخص نیست ( .)5عالوه بر این در شرایط آزمایشگاهی قرار گرفتن در معرض
 1,25(OH)2Dاز تکثیر سلول  CD4 Tجلوگیری و تولید سایتوکاین پیشالتهابی ( IFN-ɣو )TNF-α
و سایتوکاینهای ضدالتهابی ( IL-4و  )IL-10را توسعه میدهد (.)6
نشان داده شده است که فعالیت بدنی از تولید سایتوکاینهای پیشالتهابی در نخاع موش مدل EAE
جلوگیری میکند .با توجه به این موضوع ،سلول های طحال بدست آمده از رتهای القاء شده با
 MOG35-55که تمرین مقاومتی انجام داده بودند نیز نشان داد که تنظیم افزایشی  3IL-10با کاهش
عمده در  TNF-α4در طول مرحله حاد و مزمن مدل EAEهمراه است ( .)7از سوی دیگر ،فعالیت
ورزشی به عنوان یکی از عوامل بالقوه اصلی تعدیل کننده سلولهای  Tکمکی سایتوکاینها در افراد
سالم و بیمار میباشد ( .)8آثار ضدالتهابی تمرین در بیماریهای مزمن به واسطه کاهش سایتوکاین-
های پیشالتهابی مثل  TNF-αو افزایش غلظت سایتوکاینهای ضدالتهابی  IL-10است ( .)9از طرفی
مشاهدات در تمرینات اختیاری نشان داده است که فعالیت ورزشی نمیتواند عناصر التهابی رتهای
مدل  EAEرا تحت تاثیر قرار دهد ولی میتواند اثرات مستقیم محافظت نرونی اعمال کند (.)10
احتماال انتشار نوروتروفیکهایی مانند فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز )BDNF( 5در شرایط بالینی
و نیز تاثیر نوروپاتولوژیکی6ورزش در  EAEنقش داشته باشد .همچنین تحریک  BDNFتاثیر درمانی
اسکلروزیس) MS(1

1. Multiple Sclerosis
2. Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
3. Interleukin 10
4. Tumor Necrosis Factor Alpha
5. Brain-Derived Neurotrophic Factor
6. Neuropathological
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در  EAEو  MSدارد ( .)10نشان داده شده است که  BDNFمقاومت  CNSرا در برابر ضایعه دمیلینه
کننده باال میبرد ( .)11استادلمن 1و همکاران ( )2002نشان دادند که در مغز بیماران  MSفاکتور
 BDNFنه تنها در سلولهای عصبی بلکه در لنفوسیتهای  Tو ماکروفاژ ،بخصوص در فضای عروقی
بیان میشود در حالی که این در افراد سالم مشاهده نشد ( BDNF .)12باال در مغز موشهای بیمار
 EAEمیتواند نشان دهنده مکانیزم خود ترمیمی به دنبال کاهش ناشی از بیماری باشد ( .)13با این
حال اغلب مطالعات منتشر شده نتایج متناقصی منتشر کردهاند .در طول بهبودی نشان داده شد که
سطح  BDNFبدون تغییر ( )14کاهش ( )16 ,15یا افزایش ( )18 ,17یافت .دو پروتکل ورزشی هوازی
که عموماً در مراکز فعالیت های ورزشی وابسته به سالمتی با هدف ارتقای سطح تندرستی دستگاههای
بدن مورد استفاده قرار میگیرد شامل دوی استقامتی تداومی و دویدن اینتروال است .هر دوی این
پروتکل ها در بهبود عملکرد ورزشی و کاهش ریسک فاکتورهای سالمتی دارای تاثیر یکسانی میباشند.
استفاده از تمرینات اینتروال شاید به چند دلیل ترجیح داده میشوند که شامل  :کارایی باالتر ،تحمل
پذیری بیشتر و تداوم اجرای برنامه توسط شرکت کنندگان بدون به خطر افتادن سالمتی افراد میباشد.
در تمرینات اینتروال میتوان کار بیشتری را با شدت باالتر و خستگی کمتر انجام داد ،در نتیجه
میتواند تاثیر بالقوهای در سالمتی مغز داشته باشد .در یک مطالعه تاثیر تمرینات اینتروال با شدت
باالتر با تمرینات تداومی مقایسه شد نتایج نشان داد که تمرینات اینتروال با شدت باال تاثیر بیشتری
روی سطوح  BDNFداشت (.)19
هدف ما در این مطالعه یافتن پاسخ به این سوال بود که آیا برنامه تمرینات دوی نسبتا شدید اینتروال
همراه با مصرف ویتامین دی پیش از القای بیماری  EAEبه عنوان یک ابزار پیشگیرانه می تواند موجب
کاهش التهاب نورونی و شاخص های آن یعنی سایتوکاین های التهابی ،و افزایش سایتوکاین های
ضدالتهابی شود یا خیر؟ از آنجایی که مطالعات انجام شده از نقش درمانی ورزش منظم به عنوان ابزار
ضدالتهابی برای بیماران مبتال به بیماریهای مزمن التهابی یاد میکنند تمرین ورزشی ممکن است
نقش درمانی بر روی التهاب عصبی و بیماریهای عصبی نیز داشته باشد .بنابراین ،هدف از این مطالعه،
بررسی تاثیر پیشگیرانه ورزش اینتروال به همراه مصرف ویتامین دی در بهبود بیماری با توجه به
تعدیل سایتوکاینها و  BDNFدر بافت مغز مدل القاء شده  EAEدر رتهای ماده نژاد لوئیس بود.
روش پژوهش
در این مطالعه تجربی 30 ،سر رت ماده نژاد لوئیس شش هفتهای از موسسه تحقیقات واکسن و سرم
سازی رازی کرج تهیه شد که پس از انتقال به آزمایشگاه ،به مدت  2هفته ،برای سازگاری با محیط
1. Stadelmann
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جدید ،در قفسهای شفاف پلی کربنات در محیطی با دمای  22 ±1/14درجه سانتیگراد و رطوبت
 55-45درصد و در شرایط 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگه داری شدند .حیوانات به طور
تصادفی به پنج گروه که در هر گروه پنج سر رت وجود داشت تقسیم بندی شدند .گروههای تحقیق
عبارت بودند از؛ حالل( ،)Hکنترل سالم ( ،)CO-Sکنترل  D،)CO-EAE( MSکنترل CO-EAE-( MS
 ،)Dویتامین  Dاینتروال سالم ( )EX-S-Dو ویتامین  Dاینتروال  .)EX-EAE-D( MSدر ضمن طی
دوره پژوهش غذای استاندارد و آب به صورت آزاد و از طریق بطریهای ویژه در دسترس حیوانات
قرار داده شد.
پروتکل بر روی نوار گردان ویژه موشها (ساخت ایران دانشگاه مازندران دانشکده علوم ورزشی) با 10
ریل و مجهز به شیب سنج و دارای صفحه نمایشگر سرعت و مسافت و ولتاژ اجرا شد .قبل از اجرای
برنامه تمرینی ،آزمودنیها به مدت یک هفته با محیط و نحوه فعالیت روی نوار گردان آشنا شدند.
برنامه تمرین اینتروال در هفته دوم و طی شش هفته تمرین در هر جلسه شامل  10تکرار یک دقیقهای
بود .نسبت کار به استراحت یک به دو و کل زمان دویدن  30دقیقه در نظر گرفته شد (.)20
جهت القاء مدل بیماری ،آزمودنیها با استفاده از نخاع خوکچه هندی (تهیه شده از موسسه سرم
سازی رازی کرج) و ادجوانت کامل فروند 1که حاوی مایکوباکتریهای کشته شده در امولسیون آب و
روغن میباشد ایمونیزه 2شدند .در ابتدا خوکچه های هندی توسط کلروفورم بیهوش شدند .سپس با
خارج کردن نخاع در پتری دیش حاوی سالین گذاشته شد .نخاع برای ادامه کار به مدت  25دقیقه
به دمای  -40انتقال داده شد .غلظت مایکوباکتریوم موجود در ادجوانتهای کامل فروند تجاری یک
میلی گرم بر میلی لیتر بود که آن حداقل به چهار میلی گرم بر میلی لیتر رسانیده شد ( .)21روند
بیماری روزانه مورد ارزیابی قرار گرفت .مدل  EAEدر انتهای هفته ششم تمرینات القاء شد و تمرینات
متوقف گردید .مقیاس ارزیابی شدت بیمار ی شامل؛ صفر عدم بروز بیماری -1،اختالل در حرکت دم
 -2فلج شدن دم -3 ،اختالل در راه رفتن -4 ،فلج یک پا -5 ،فلجی هر دو پا  -6فلجی چهار دست و
پا و  -7مرگ بود (.)21
رت های مبتال به  EAEبه ازاء هر کیلوگرم وزن بدن دو میکروگرم ویتامیندی در  150میکرولیتر
روغن کنجد هر دو روز یک بار به صورت داخل صفاقی دریافت کردند .در گروه کنترل  EAEبه هر
موش  150میکرولیتر روغن کنجد هر دو روز یک بار به صورت داخل صفاقی تجویز شد .درمان با
ویتامین دی دو هفته قبل از القاء  EAEآغاز شده و تا زمان کشتار یعنی پایان هفته هشتم ادامه یافت.

1. Sigma F5881,CFA
2. Immunization
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انتخاب دوز تزریقی ویتامین در این مطالعه براساس مطالعه مشابهای بود که از این ویتامین جهت
درمان بیماریها در مدلهای حیوانی استفاده شده بود (.)22
رتها با تزریق داخل صفاقی کتامین و زایلوزین بیهوش شدند .بعد از خارج کردن کل مغز از جمجمه،
بالفاصله در ازت مایع قرار گرفت .بافت پس از منجمد شدن در دمای منفی  80درجه سانتیگراد
نگهداری شد .بعد از هموژنایز کردن و سانتریفیوژ 1محلول ،غلظت  BDNFبا کیت تجاری زل بیو2
ساخت آلمان  TNF-α،و  IL-10با کیت تجاری دیاکلون 3ساخت فرانسه به روش االیزا 4اندازه گیری
شد.
برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها مربوط به متغییرهای مختلف از آزمون شاپیرو-ویلک در سطح
معنی داری  P≤ 0.05استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد کلیه دادهها از توزیع طبیعی برخوردارند،
لذا به منظور بررسی میزان تغییرات متغیرها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد؛ با معنادار
شدن آزمون  ،Fآزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری  P≤ 0.05برای بررسی تفاوت بین گروهی
استفاده شد .کلیه تجزیه و تحلیلهای آماری به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام شد.
نتایج
نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اثر پیش درمان تمرین اینتروال به همراه ویتامین دی به
مدت شش هفته موجب شد تا مقادیر  IL-10و  TNF-αدر بین گروهها تفاوت معنی داری داشته باشند
به طوری که مقدار  IL-10افزایش و مقدار  TNF-αکاهش یافت(شکل)F=5.04 ،P=0.003()1
(شکل .)F=10.05 ،P=0.001()2این تغییرات در گروه تمرین اینتروال ویتامین دی  MSبا کنترل سالم
( ،)P=0.01با  Dکنترل  ،)P=0.002( MSو با گروه حالل ( )P=0.005معنادار می باشد .همچنین در
رابطه با تغییرات  TNF-αگروه کنترل  MSبا کنترل سالم( ،)P=0.001با  Dکنترل  ،)P=0.04( MSبا
ویتامین  Dاینتروال سالم ( ،)P=0.009با گروه ویتامین  Dاینتروال  )P=0.001( MSو با گروه حالل
( )P=0.001تفاوت معناداری نشان داد .از طرف دیگر نتایج مقادیر  BDNFبین گروهی تفاوت معناداری
نشان نداد ( ،F=0.70 ،P=0.62شکل  .)3به عبارت دیگر سطوح  BDNFبدون تغییر باقی ماند و از
کاهش آن که در این بیماران مشاهده می شود پیشگیری به عمل آمد .رتهای ایمونیزه شده مدلی
از  EAEرا نشان دادند که عالئم کلینیکی از روز  9بعد از ایمونیزاسیون شروع و سستی دم دیده شد.
به تدریج با گذشت زمان به فلج شدن کامل دم رسید (شکل .)4همانطوری که در شکل مشخص است
1. Centrifugus
2. Zell bio
3. Diaclone
4. ELISA
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ویتامین دی کنترل MS

در گروه کنترل  MSعالیم بیماری بتدریج حاد تر میشود ولی در گروههای
و ویتامین دی اینتروال  MSاین عالیم با شدت کمتری بروز کرده است .در بین این دو گروه نیز ورزش
به همراه ویتامین دی تا حدودی توانسته تاخیر بیشتری به وجود آورد (شکل .)4
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بحث و نتیجه گیري
مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری دمیلینه کننده التهابی  CNSاست که یک عدم تعادل بین
سایتوکاینهای پیشالتهابی و ضدالتهابی ایجاد میکند ( .)9هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیشگیرانه
تمرینات اینتروال در برابر بیماری با توجه به تعدیل سایتوکاینها و  BDNFدر بافت مغز موشهای
مدل  EAEبود .یکی از نتایج این پژوهش عدم تغییر معنادار در  BDNFبافت مغز رتهای ماده لوئیس
بود.
مطالعه حاضر نشان دهنده عدم تغییر معنی دار در  BDNFبود .پاتل و لیسلی )23()2013( 1در
مطالعه خود عنوان کردند مقدار  BDNFنسبت به گروه تمرین کرده پایینتر بود چرا که فعالیت
ورزشی اجباری یک استرس در حیوانات مبتال به  EAEایجاد میکند و باعث کاهش غلظت BDNF
نسبت به گروه کنترل میشود .این نتیجه گیری با یافتههای مطالعه حاضر همراستا نیست زیرا در
آزمودنیهای ما  BDNFبدون تغییر ماند و تیمار برنامه ورزشی اینتروال و ویتامین دی موجب
پیشگیری از کاهش آن به دنبال القاء مدل  EAEشد .به عبارت دیگر میتوان تمرینات اینتروال و
ویتامین دی را دارای آثار حفاظت عصبی به شمار آورد .در مدل  ، EAEتحویل درون زای  BDNFبه
مغز از طریق سلولهای بنیادی مزانشیمی ) (MSCsعالئم بالینی را کاهش میدهد و التهاب ،آپوپتوز
و همچنین دمیلینه شدن را کاهش میدهد .در مطالعات تکمیلی ،تزریق برون زای  BDNFموجب
بیان بیش از حد سلولهای  Tمیشود که باعث کاهش عالئم بالینی و آسیب آکسونی میگردد (.)11
از سوی دیگر ،افزایش  BDNFمحیطی به دنبال فعالیت ورزش هوازی حاد به صورت گذرا میباشد.
در اکثر تحقیقات ،غلظت  BDNFدر مدت  10تا  60دقیقه به مقادیر اولیه بر میگردد که نشان از
سرعت باالی پاک شدن  BDNFاز گردش خون به دنبال قطع فعالیت ورزش هوازی است .کالستالنو
و وایت )24( 2و یارو 3و همکاران ( ،)25کاهش معنادار  BDNFمحیطی به زیر مقادیر طبیعی را به
دنبال  2تا  3ساعت پس از ورزش مشاهده کردهاند .به نظر میرسد پاسخ  BDNFناشی از ورزش در
بیماران ام اس و سالم ،با ترشح  BDNFبه جریان خون و از طرف دیگر با افزایش جذب بافتی همراه
باشد ( .)26کالرن 4و همکاران ( ،)2016اثر فعالیت ورزش در یک مدل فروکش شونده ،عود کننده
آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی را بررسی کردند .در این مطالعه به تاثیر چرخ دوار اختیاری و دویدن
اجباری روی ناتوانی بالینی و فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز هیپوکامپ در موشهای مدل
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 SJL1با مدل آنسفالومیلیت خود ایمنی فروکش شونده ،عود کننده پرداختند .نتایج آنها نشان داد که
تمرین اختیاری تاثیر معنی داری در شروع اولیه بیماری و عالیم بالینی و همچنین سطح BDNF
هیپوکامپ در موشهای مدل  RR-EAEندارد .این نتایج نشان میدهد که فعالیت ورزشی اختیاری
محرک کافی برای استنباط تفاوت در ناتوانی بالینی یا  BDNFهیپوکامپ در شرایط درمان نباشد
( .)27با آن که مقادیر  BDNFدر مطالعه حاضر تغییر نشان نداد اما مقاومت در برابر کاهش آن
می تواند عالمت تاثیر مثبت پروتکل مورد استفاده در تحقیق باشد .یعنی استفاده از ترکیب تمرینات
شدید اینتروال و ویتامین دی با حفظ ذخایر  BDNFنقش موثری در مقابله با بیماری  EAEایفا کرد.
هانگ 2و همکاران (  )2006گزارش کردند دویدن اجباری میتواند به واسطه تحمیل شرایط تمرین
به حیوان بر سطح کورتیکواستروئید و الکتات تاثیر گذارد و موجب ایجاد فشار و تاثیر منفی بر پیامهای
میانجی  BDNFشود ( .)28از آنجایی که در این پژوهش شدت تمرینات زیاد بود میتواند از جمله
دالیلی باشد که میزان  BDNFدر هیچ یک از گروههای تمرینی تغییر نکرده باشد .عالوه بر فعالیت
ورزشی ،تغذیه نیز به عنوان یک عامل محیطی تاثیر گذار بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز
شناخته شده است .در این راستا وو 3و همکاران (  )2008افزایش بیشتر مقادیر  BDNFرا در نتیجه
انجام فعالیت ورزشی استقامتی همراه با مصرف مکمل امگا 3-نسبت به استفاده از مکمل و یا فعالیت
ورزشی هر کدام به تنهایی مشاهده کردند ( .)29اما در مطالعه حاضر این مقادیر معنی دار نبود و
مصرف ویتامین دی نتوانست به همراه ورزش اینتروال مقادیر  BDNFرا تغییر دهد.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر کاهش  TNF-αبود TNF-α .به عنوان یک سایتوکاین التهابی در
گروه بیمار  EAEافزایش یافت ،اما در گروه تمرین و ویتامین بدون تغییر باقی ماند که عالمت دلگرم
کننده ای برای پیشگیری از بیماری به شمار می رود .به عبارت دیگر این یافته نشان می دهد که
کاربرد پیش درمان تمرینات ورزشی اینتروال و ویتامین دی می تواند از افزایش این سایتوکاین
جلوگیری نماید و در نتیجه تاثیر حفاظت نورونی به دنبال دارد .همچنین به نظر می رسد بین اجرای
تمرین ورزشی اینتروال و مصرف ویتامین دی تفاوت معنی داری در رابطه با تغییرات سطح این
سایتوکاین وجود ندارد .نشان داده شده است که  TNF-αتولید شده توسط سلولهای دندریتیک و
ماکروفاژها در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس نسبت به افراد سالم افزایش قابل مالحظهای می
یابد که این سطح افزایش با پیشرفت ناتوانی در بیمار مرتبط است ( .)30عالیم بالینی نشان میدهد
که این پیشرفت به دنبال اثرات تمرینات استقامتی و مصرف ویتامین دی کمتر بوده و سطح TNF-α
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نیز تا حدودی کاهش پیدا کرده است .برنادز 1و همکاران ( )2013کاهش  TNF-αدر مغز رتهای
مبتال به  EAEرا گزارش کردند ( .)31در مقابل؛ پاتل و وایت )2013( 2نشان دادند که افزایش معنی
داری در  TNF-αمشاهده شد TNF-α .یک تاثیر بالقوه در پیشرفت بیماری در  EAEدارد .در واقع
اعتقاد بر این است که تمرین ورزشی دارای اثرات ضد التهابی است ( .)23ناسلی دیلکس 3و همکاران
( )2016نشان دادند که بعد از  12هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و استقامتی  TNF-αکاهش پیدا
کرد .آنها این کاهش را به کاسته شدن از شدت تحریک سلولهای تاثیر گذار  Th1و  Th17بر میلین
سازی مرتبط دانستند (.)27
از دیگر یافتههای این پژوهش افزایش  IL-10در گروه  EAE-EX-Dنسبت به گروه کنترل بود .این
افزایش در گروه ترکیب تمرین و ویتامین به سطح معنی دار رسید ،به عبارت دیگر ترکیب تمرین و
ویتامین نسبت به مصرف ویتامین به تنهایی دارای آثار نیرومندتری بود در حالی که نسبت به گروه
تمرین به تنهایی چنین تفاوتی وجود نداشت IL-10 .سایتوکاینی تنظیمی محسوب میشود که افزایش
آن با دوره فروکش بیماری MSهمراه است IL-10 .از گسترش جمعیت سلولی  Th1ممانعت به عمل
میآورد .در حالی که تشکیل سلولهای  TH2دارای اثرات حفاظت بخشی است ( IL-10 .)32اثرات
ضد التهابی قوی را اعمال میکند ،شدت و مدت پاسخهای التهابی به فعالیت ورزشی را محدود میکند.
از طرفی با فعالیت ورزشی منظم مقادیر در گردش خون سایتوکاینها التهابی مثل IL-6 :و CRP
کاهش یافت و در مقابل  IL-4 ،IL-10و  TGF-βکه نشان دهنده عملکرد ضد التهابی فعالیت ورزشی
منظم است افزایش یافت ( .)33برنادز و همکاران ( )2013کاهش  IL-10در مغز رتهای مبتال به
 EAEرا گزارش کردند( .)31در مطالعه ای دیگر ،برنادز و همکاران ( ،)2016تاثیر ورزش منظم پیشین
در بهبود عالئم کلینیکی حاصل از کاهش دمیلینه شدن و آسیب آکسونی در آنسفالومیلیت خود
ایمنی را بررسی کردند .نتیجه گیری نهایی آنها حاکی از این بود که برنامه طوالنی مدت و پیش درمان
پروتکل تمرینی ،عالئم بالینی و شدت نشانههای پاتولوژیکی بیماری مزمن  EAEرا بهبود میدهد(.)34
مطالعات در رابطه با بیماران  MSاز افزایش  IL-10در سرم بیماران حکایت میکند که نشان دهنده
پاسخ به درمان بیماران  RRMSاست (.)35
بیماری مالتیپل اسکلروزیس و آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی از دسته بیماریهای التهابی هستند
که با ارتشاح لکوسیتی به بافت مغز و نخاع همراه است .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اجرای
تمرینات پیشگیرانه دویدن اینتروال و تجویز ویتامین دی به موشهای مبتال به  EAEباعث کاهش
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، همچنین در زمان شروع عالیم بیماری در گروههای تیمار.شدت عالیم کلینیکی بیماری میگردد
 یافتههای قبلی نشان میدهد که.نتایج نشان میدهد که بروز عالیم بیماری با تاخیر ظاهر میشود
 تمرین ورزشی اینتروال و ویتامین دی ممکن.)36( ویتامین دی در تعدیل پاسخهای ایمنی نقش دارد
 باعث کاهش،است با مهار تولید سایتوکاینهای التهابی و افزایش تولید سایتوکاین های ضدالتهابی
فراخوانی سلولی به محل التهاب گردد به طوری که باعث کاهش عالیم بالینی در رتهای مبتال به
. شودEAE
 پیش آماده سازی ورزشی با استفاده از پروتکل ورزشی اجباری دویدن اینتروال روی:پيام مقاله
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Abstract
The present study aimed at investigating the pre-treatment effect of interval exercises and
vitamin D supplementation on BDNF and TNFα of the brain in the rat model of
experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Thirty Lewis rats (six-week old)
were assigned to six groups: healthy control, EAE control, EAE control D, healthy interval
D, interval EAE D, and sham. Animals were subjected to 6 weeks of interval running
training, 5 days in each week, which were performed 10 reps of 1-minute in each. In
addition, work to rest ratio of 1: 2 and the running overall time of 30 minutes was
considered. After completing the training period, the rats were immunized with guinea pig
spinal cord and complete adjuvant. The disease progress and the clinical changes in rats
were evaluated over 2 weeks after inducing the disease model. The results showed that
there was a significant increase in IL-10 (P=0.003) and a significant decrease in TNF-α
(P=0.001) in Lewis female rats with experimental autoimmune encephalomyelitis, but
there was no significant change in BDNF (P=0.62). Furthermore, the clinical symptoms
in trained rats were delayed. According to the results of this study, it seems that six weeks
of interval training along with vitamin D supplementation can not only postpone the onset
of clinical symptoms but also increase the anti-inflammatory and inflammation indices in
the brain of experimental autoimmune encephalomyelitis models, and thus could help
neuroprotection.
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