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چکیده
هاي صحرایی تحت دهنده تومور آلفا در سرم خون موشو فاکتور نکروز 6بر سطوح اینترلوکین Eویتامینبررسی اثرحاضرهدف از مطالعه 

تصادفی موش صحرایی نر در قالب طرح کامال24ً) با استفاده از 22تیمار آزمایشی (طرح فاکتوریل 4. در این مطالعه تجربی اثر بودتنش 
،مصرفیEمقدار ویتامین.Eویتامین +تمرین تیمار- 4وتمرینتیمار - E،3یتامینوتیمار –2،شاهدتیمار -1: گرفتمورد بررسی قرار 

القاي ،دادنتایج نشان .سرم مورد بررسی قرار گرفتTNF-αو IL-6. در پایان دوره آزمایش، سطوح بودگرم در کیلوگرم وزن بدن میلی60
TNF-αو IL-6به تنهایی تأثیري روي مقدار Eشاهد گردید. ویتامیندر مقایسه با گروه TNF-αوIL-6دار مقدارتنش باعث کاهش معنی

در مقایسه با گروه تمرین به طور عددي TNF-αو IL-6دریافت کردند، میزان Eویتامین ،هاي تحت تنشنداشت اما زمانی که موش
افزایش یافت.

Eویتامین، تومور آلفافاکتور نکروز دهنده یو، ، تنش اکسیدات6اینترلوکینکلیدي:هايواژه

مقدمه
ودیابتباشدتبهو عوامل آنتی اکسیدان؛ کهROS(1(هاي فعال اکسیژن اکسیداتیو در اثر عدم تعادل بین تولید گونهتنش

ها با فیف یا مالیم، غالبًا بافتاکسیداتیو ختنش). در صورت به وجود آمدن 6(آید، به وجود میباشدمیارتباطدرآنعوارض
ها صدمه دیده و ممکن استاکسیداتیو شدید سلولتنشافزایش دفاع آنتی اکسیدانی اثر آن را خنثی می نمایند ولی در حالت 

هاي آزاد هستند و ژن هاي ضد ها، رادیکالوپتوز یکی از عوامل مهم مرگ سلولمنجر به مرگ سلولی گردند. در نکروز و آپ
). 11(کنند هاي آزاد را کد میي رادیکالهاکنندهوز در واقع تعدادي از خنثیآپوپت

- لکه قادر است سطح رادیکا؛شکن محلول در چربی غشاهاي بیولوژیکی استمؤثرترین آنتی اکسیدان زنجیرهEویتامین
هاي و از این طریق باعث حذف رادیکال)4(اي تولید رادیکال آزاد را قطع نمایدهاي زنجیرههاي آزاد را کاهش داده و واکنش

1. Reactive Oxygen Species (ROS)
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موجب افزایش پراکسیداسیون E). کمبود ویتامین 2(لیپید پراکسیل و کاهش آسیب کروموزومی حاصل از رادیکال آزاد شود
). 10(ها می شودمیتوکندريDNAلیپیدها و آسیب به 

از مهمترین )12(شودو ماکروفاژها تولید میهاي کشنده طبیعیکه به وسیله سلول2)α-TNF(عامل نکروزیس تومور آلفا 
- به حساب میIL-6ها براي تولید ترین محركهاي ویروسی و باکتریایی و همچنین از قويهاي دفاع میزبان علیه عفونتواسطه

ود شآن میبه عنوان یک سایتوکان متابولیکی مطرح است و موجب کاهش سنتز پروتئین و افزایش تجزیه همچنین ).5آید(
)3.(36-ILمسیرهاي وابسته به درکننده فرایندهاي التهابی است وظیمتنROSشود و همچنین بر مقدار برداشت گلوکز ترشح می

و فاکتور نکروز دهنده 6بر سطوح اینترلوکین Eبررسی اثر ویتامینهدف از این مطالعه ). 9مؤثر است (2در بیماران دیابتی نوع 
.بودهاي صحرایی تحت تنش تومور آلفا در سرم خون موش

مواد و روش ها
در قالب یک موش) 6در چهار گروه (هر گروه هفته سن12با آلبینو ویستارسر موش صحرایی نر 24با استفاده ازاین آزمایش 

فاکتور تمرین (در دو سطح عدم تمرین -1: بوددو فاکتور تحقیق داراياین . شدو به صورت فاکتوریل اجرا طرح کامالً تصادفی
گرم). با توجه به سطوح هر یک از فاکتورها، تعداد گرم/کیلومیلی60(در دو سطح صفر و Eفاکتور ویتامین -2و اعمال تمرین) 

. Eمین گروه تمرین+ویتا- 4وگروه تمرین-3؛ Eگروه ویتامین -2گروه شاهد؛ - 1چهار تیمار وجود داشت که عبارتند از:
4و 2هاي هاي گروهگرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن بود که به صورت گاواژ به موشمیلیE60مقدار مصرفی ویتامین

د.دنشها براي ایجاد تنش فیزیولوژیک (گروه هاي تمرین)در برنامه تمرین شرکت داده موش؛بعد از یک هفته سازگاريداده شد. 
ها بی هوش و کشته با استفاده از محلول اتر موش، ساعت ناشتایی12تمرینی و بعداز ساعت پس از آخرین جلسه 48-72

زا هاي آزمایشگاهی به کمک روش الیاز کیتTNF-αوIL-6آنالیزبراي. گرفتانجام حیوانات قلبگیري از ناحیه خونو شدند
GraphPadنرم افزاربا استفاده ازها استفاده شد.آنالیز آماري داده Prism5هاي مختلف آزمایشی با و مقایسه میانگین گروه

انجام شد.کرامر –استفاده از آزمون توکی 

نتایج و بحث
Eدر مقایسه با گروه شاهد گردید. ویتامینIL-6دار مقدارالقاي تنش باعث کاهش معنینشان داده شده،1طور که در جدولهمان

در مقایسه IL-6دریافت کردند، میزان Eهاي تحت تنش ویتامین نداشت اما زمانی که موشIL-6به تنهایی تأثیري روي مقدار 
تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح این سایتوکاین، داراي نتایج متناقض است. برخی عددي افزایش یافت.با گروه تمرین به طور 

قادر است E) را گزارش کردند. ویتامین 7(IL-6هاي ) و برخی افزایش غلظت8(را نشان دادندIL-6مطالعات کاهش سطوح 
لوس و همکاران کوپووازیال.)4(اي تولید رادیکال آزاد را قطع نمایدهاي زنجیرههاي آزاد را کاهش داده و واکنشسطح رادیکال

).13(دندهاي التهابی نشان دارا در کاهش تولید سایتوکاینEهاي آنتی اکسیدانی از جمله ویتامین نیز نقش مثبت مکمل
به تنهایی تأثیري روي Eدر مقایسه با گروه شاهد گردید. ویتامینTNF-دار مقدارها باعث کاهش معنیایجاد تنش در موش

در مقایسه با گروه تمرین به TNF-دریافت کردند، میزان Eهاي تحت تنش، ویتامین نداشت اما زمانی که موشTNF-مقدار 

2. Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α)
3. Interleukin-6 (IL-6)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1394خردادماه 7و 6هاي نوین در علوم دامی. دانشگاه بیرجند، همایش پژوهش

935

)2012پروایز (مقابل) را گزارش کردند. در TNF-)1هاي سرمی برخی مطالعات افزایش غلظتطور عددي افزایش یافت.
. هاي ماده مشاهده کردشدید بر روي نوارگردان را در موشبه دنبال تمرین TNF-کاهش میزان 

هاي صحرایی تحت تنشموشدهنده تومور آلفا در سرم خون و فاکتور نکروز 6بر سطوح اینترلوکین Eاثر ویتامین-1جدول 

TNF-αIL-6تیمارهاي آزمایشی

a84/694a19/218شاهد
Ea87/740a42/215ویتامین 
ab34/455ab04/131تمرین

Ea33/659a32/193تمرین+ ویتامین 
9125/1512834/48اشتباه معیار میانگین

0018/00008/0داريسطح معنی
)P>05/0(دار می باشددهنده اختالف معنیستون، نشانهر حروف متفاوت در *

گیرينتیجه
و مصرف ویتامین شودمیTNF-و IL-6تنش ناشی از تمرین، باعث کاهش سطوح کهنتیجه گرفتتوانمیهاي فوقاز یافته

E رددگبهبود وضعیت این فاکتورها میموجببه عنوان آنتی اکسیدان، تا حدودي.
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Abstract
The aim of present study was to assess the effect of vitamin E on the levels of interleukin 6 and Tumor
necrosis factor-alpha in serum of rat under stress. In this study, the effects of 4 treatments (2 × 2)
factorial design was assessed using 24 male rats in a completely randomized design including: 1)
control treatment, 2) Vitamin E, 3) Exercise and 4) VitaminE + Exercise. At the end of experiment
serum levels of TNF- and IL-6 were assessed. The results showed that stress significantly decreased
the serum levels of TNF- and IL-6 compare to control group. Vitamin E alone did not effect on the
level of TNF- and IL-6 but, when rats under stress received vitamin E (60mg/kg) the levels of TNF-
and IL-6 compare to group exercise numerically increased.
Keywords: Interleukin 6, Tumor Necrosis factor-alpha , Oxidative stress , Vitamin E
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