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کلیوي موش هاي صحرایی با نقص  بافت التهابی هاي شاخص از برخی و گرمایی شوك اثر تمرین هوازي بر سطوح پروتئین
 نیتریک اکسید

 حبیبیان  معصومه
 .،قائمشهر، ایران ، بدنی تربیت قائمشهر، گروه واحد اسالمی آزاد استادیار  دانشگاه. 1

 habibian_m@yahoo.com:آدرس ایمیل
  مقدمه 

مطالعات اپیدیمولوژي، بالینی و تجربی نشان دادند که فعالیت ورزشی نقش حمایتی در مقابل بیماري هاي قلبی عروقی دارد و اغلب در 
بسیاري از مشکالت مربوط به سالمتی از جمله پرفشارخونی، آترواسکلروز و  .پرفشارخونی مورد توصیه می باشد کنترل و پیشگیري از

تولید ). 2004هیگاشیو یوشیزومی،(بیماري هاي عروقی که با خطر مرگ و میر مرتبط است با  اختالل در عملکرد اندوتلیال همراه می باشند
بخشی از ) HSPs(پروتئین هاي شوك گرماییعالوه بر این  .مهم دفاعی در برابر پرفشارخونی می باشدنیتریک اکسید یکی از مکانیسم هاي 

سیستم دفاعی درون ریز بدن محسوب می شوند که به تا شدگی و تجمع پروتئین و هم چنبن حفظ یکپارچگی سلول در شرایط پراسترس 
 افزایش معنی داري بیان . با استرس هستند HSPsترین و قابل القا ترین  ، محافظت شدهیکیلو دالتون 70ا HSPsخانواده  .کمک می کنند

HSPهم چنین بروز آسیب هاي کلیوي همراه با  .بافت کلیه، در انواع مدل هاي حیوانی با پرفشارخونی تجربی مشاهده شده است٧٠
و کاهش دفاع آنتی ) TNF-α(دهنده تومورآلفا و فاکتور نکروز) IL-۶(6- افزایش سطوح کلیوي فاکتورهاي التهابی مانند اینتر لوکین

در بافت هاي مختلف با فعالیت هاي ورزشی، می تواند آسیب بافتی  HSP٧٢بیان  .اکسیدانتی در انواع مدل هاي پرفشارخونی گزارش شد
یتی خود را با بیان کاهش بخشد و آمادگی قبلی حاصل از انجام فعالیت هاي ورزشی ممکن است اثرات حمارا در برابر صدمات مختلف 

شواهد نشان می . نیتریک اکسید نقش اصلی در تنظیم طوالنی مدت فشارخون دارد. در بافت هاي متعدد اعمال نمایند HSP٧٢اضافی 
منجر به القاء پرفشارخونی حساس به  ،آرژنین، ضمن کاهش بیوسنتز نیتریک اکسید اندوتلیالی - دهند تیمار دارویی مزمن با آنالوگ هاي ال

ال آرژنین متیل استر به عنوان یک مدل حیوانی  - نیتریک اکسید با نیترو مهار تولید .)2002هیوسن،(نمک و بروز  آسیب کلیوي می شود
هفته تمرین  8اثر لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی  .در آسیب کلیوي به کار می رودنیتریک اکسید براي  بررسی نقش حمایتی  عالی  

  .افت کلیوي موش هاي صحرایی با نقص نیتریک اکسید انجام شدب TNF-αو  IL-۶و شاخص هاي التهابی   HSP٧٠ هوازي بر سطوح
  روش شناسی

 ال- نیترو صفاقی داخل تزریق( سنتاز اکسید مهارنیتریک شم، کنترل، گروه 4 به مساوي و تصادفی طور به ویستار نر صحرایی موش سر 40 
 روي دویدن هفته 8 شامل تمرینی برنامه. شدند بندي دسته سنتاز اکسید مهارنیتریک+  تمرین و) کیلوگرم/گرم میلی10استر، متیل آرژنین

 القاي نقص نیتریک اکسید با تزریق داخل صفاقی .بود هفته در روز 5  و روز در دقیقه 64- 25 دقیقه، بر متر22- 15 سرعت با گردان نوار
و  االیزا روش با TNF-α و-۶ IL، HSP٧٠  کلیوي سطوح. انجام شد) بدن وزن گرم کیلو/ گرم میلی10(استر متیل آرژنین- ال نیترو

براي بررسی  راهه یک واریانس آنالیز روش ازهم چنین  .شد  گیري اندازه گریس واکنشگراز  استفاده با اکسید نیتریک پالسمایی میزان
 .استفاده شد P>05/0گروهاي در سطح معنی داري  بین اختالف محل تعیین جهت توکی تعقیبی آزمون ازی و گروه بین یراتتغی

  نتایج 
 HSP٧٠ و)  TNF-α )104(% ،IL-۶)82%، مهار مزمن نتیریک اکسید سنتاز منجر به افزایش معنی دار سطوح یافته هابر اساس  
معنی دار  هفته تمرین هوازي با کاهش 8عالوه بر این . شد) 47(%کنترل گروه در مقایسه با پالسمایی اکسید نیتریک میزان و کاهش%) 133(

و تعدیل %) 160(اکسید نیتریک، افزایش معنی دار میزان %)23و % 22ترتیببه ( IL-۶ و TNF-αسطوح  سایتوکاین هاي پیش التهابی 
 .همراه بود) کاهش% 30( HSP٧٠سطوح 
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 بحث و نتیجه گیري
 هفته 8 از پس و کاهش نیتریک اکسید پالسمایی کلیوي بافت α-TNF و ۶ -IL،  HSP٧٠ سطوح افزایش بیانگر پژوهش هاي یافته 

 تمرین کلیوي و هم چنین افزایش نیتریک اکسیدمتعاقب HSP٧٠و  التهابی هاي شاخص این کاهش و  سنتاز اکسید نتیریک آنزیمی مهار
به طورمعنی داري نسبت به گروه هاي کنترل و داراي نقص  α-TNFو  HSP٧٠هر چند سطوح . بود متوسط شدت با مدت بلند هوازي

 شرایط در HSP٧٠ و بیان اضافی التهابی پیش هاي سایتوکاین دخالت از حاکی نتایج این. نیتریک اکسید به طور معنی داري بیشتر بود
 و پارا. است هوازي ورزشی هاي فعالیت با کلیه، بافت التهاب کاهندگی اثرات و اکسید نیتریک سنتز نقص از حاصل کلیوي پاتولوژي
 اضافی افزایش .تایید نمودند پرفشارخونی القاء تجربی مدل سه در را کلیوي  HSP٧٠ دار معنی و اضافی بیان) 2008(همکاران

 بیشتر افزایش نتیجه در و التهابی هاي سلول فیلتراسیون میزان باالبردن به منجر اتوایمنی ایجاد طریق از است ممکن ،HSP٧٠سطوح
 کهنشان دادند  همکاران و اصغر .گرددمهار کننده نیتریک اکسید سنتاز  با شده تیمار هاي موش کلیوي هاي بافت در TNF-α تولید

. همراه بود مسن هاي موش کلیوي پروگزیمال هاي توبول در التهاب کاهش و تومورآلفا دهنده نکروز فاکتور تولید کاهش با ورزشی فعالیت
 تواند می شده، پرفشارخون کرده تمرین هاي موش کلیوي بافت در ،HSP٧٠ منفی تنظیماظهار داشتند که ) 2007(هاگ و همکاران

 بنابراین. دنشو منجر التهابی پیش هاي سایتوکاین رهایی کاهش به است ممکن که باشد اکسیداتیو استرس هاي محرك کاهش نتیجه
HSPسلولی درون القاء. دارد قرار کنندگی اثرحمایت و اتوایمنی القاء بین راهی دو در ٧٠ HSPتواند می التهابی، پیش تحریک از قبل ٧٠ 

 کشنده التهابی تحریک از پس HSPs القاي اما. شود التهاب، کاهش نتیجه در و  NF-κB اي هسته فاکتور  سازي فعال  سرکوب به منجر
 سایتوکاین کاهش طریق از است ممکن ناشی از فعالیت ورزشی منظم، فشارخون احتمالی کاهش و کلیوي حمایت اثرات لذا .است سلول ي

 .شود گري میانجیو افزایش فراهمی نیتریک اکسید  HSP٧٠ یافته افزایش سطوح تعدیل ،التهابی پیش هاي
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