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 HSV-۱به دنبال تزریق واکسن INF-γتاثیر اجوانتی یک دوره کوتاه مدت تمرین متوسط بر پاسخ سایتوکاین
 مهدي مهدوي ,مهدیه مالنوري شمسی ,شرمین ناجدي

دانشکده ي تربیت بدنی  ,گروه فیزیولوژي ورزش)2 ,دانشگاه آزاد تفت ,دانشکده ي علوم انسانی ,گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی)1
 انستیتو پاستور ایران,بخش ویروس شناسی)3 ,دانشگاه الزهرا ,و علوم ورزشی

 مقدمه
براي افزایش اثربخشی واکسن ها استفاده از . استراتژي واکسن براي مبارزه با بسیاري از بیماري ها همواره مورد توجه بوده است

نتایج برخی از . یکی از اجوانت هاي پیشنهادي استفاده از فعالیت ورزشی است,اجوانت  ها همواره مورد توجه ایمونولوژیست ها بوده 
اند در اما پژوهش هاي انجام شده به تاثیر یک وهله ورزش پرداخته. اثرات اجوانتی یک وهله ورزش استتحقیقات نشان دهنده 

به عنوان یک تنظیم کننده سیستم ایمنی مطرح  INF-γ. روز زمان مورد نیاز است 4-7حالی که در مورد پاسخ هاي ایمنی اکتسابی 
نظر می رسد این فاکتور براي ایمنی ذاتی و اکتسابی براي مقابله با به . است که به عنوان یک عامل ضد ویروسی عمل می کند

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجوانتی یک دوره ). ٢٠٠٧ Schoenborn& Wilson(عفونت هاي ویروسی نقش حیاتی دارد 
 . بود ١-HSVکوتاه مدت تمرین متوسط بر سطوح اینتروفرون گاما در واکسن 

 15هر گروه (پنج جلسه ورزش، واکسن و کنترل -ماده نژاد بالبسی به طور تصادفی در سه گروه واکسن موش 45 :مواد و روش ها
جلسه ورزش  5پنج جلسه ورزش بالفاصله بعد از ورزش اول واکسن دریافت کردند و به دنبال آن -گروه واکسن. قرار گرفتند) موش

ه بعد از واکسن دوم و سوم که به فاصله سه هفته و پنج هفته بعد از این پروتکل ورزشی بالفاصل. ساعت اجرا کردند 24با فاصله 
اي ورزش تنها واکسن دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله-گروه واکسن همزمان با گروه واکسن. واکسن اول بود اجرا شد

وش قطع نخاع کشته شدندو مقدار ها جهت بررسی پاسخ هاي ایمنی به رهفته بعد از دریافت آخرین واکسن موش 2. دریافت نکرد
براي آنالیز داده ها ) آنوا(همچنین از آزمون آماري آنالیز واریانس یک طرفه .با روش االیزا اندازه گیري  شد    -IFNسایتوکاین 

 .  شد استفاده
 یافته ها

واکسن و کنترل بود در حالی که این تمرین بیشتر از گروه -یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که اینترفرون گاما در گروه واکسن
 .افزایش در گروه واکسن نسبت به کنترل هم بود

 نتایج
 . تمرین با گروه واکسن در پژوهش وجود داشت –تفاوت معناداري بین اینترفرون گامادر گروه واکسن  

  بحث و نتیجه گیري
باعث افزایش اینترفرون گاما می شود، بلکه یک دوره تمرین ورزشی  ١-HSVنتایج حاضر نشان داد نه تنها واکسیناسیون ویروس 

-تمرین نسبت به واکسن مشاهده می–نیز اگر به آن اضافه شود، تغییر معناداري در گروه واکسن ) جلسه در هفته 5(متوسط

میزان ر روي تردمیل، هفته تمرین ب 8ساعت بعد از  24در  ١-HSVگزارش کردند تزریق ویروس ) 2001(کوهوت و همکاران .شود
آنها در مطالعه . گاما در موشهاي پیر را افزایش داده، اما در موش هاي جوان هیچ تغییر معناداري مشاهده نشد IFNسایتوکاین 

گاما در مقابل واکسن ویروسی در موش هاي پیر  IFNخود نتیجه گیري کردند که ورزش کردن مالیم می تواند سبب افزایش تولید 
کاهش اینترفرون گاما را در سلولهاي طحال، پس از ورود  2001در پژوهش دیگري باز هم در سال .)٢٠٠١a ,Kohut et al (شود 
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 (گزارش کردند دقیقه پس از یک دوره تمرین ورزشی استقامتی تزریق شده بود،  20بود و  ١-HSVعامل عفونت زا که ویروس 
Kohut et al, ٢٠٠١b( . اختالف در روش شناسی پژوهش ها و اختالف در نتایج محدود یافته هاي پیشین به احتمال زیاد به دلیل

آید، تفاوت به هر حال آنچه از پژوهش حاضر برمی .باشدو طول مدت مداخله می) شدت و مدت تمرین(بخصوص پروتکل تمرینی 
تمرین با گروه واکسن پژوهش بود که به دلیل انجام مکرر دوره هاي کوتاه مدت تمرین استقامتی سلول –معنادار بین گروه واکسن 

بیشتري فعال شده که موجب تولید اینترفرون گاماي بیشتري شده به همین دلیل اینترفرون گاما بطور معناداري نسبت  Th١اي ه
 .به گروه واکسن افزایش یافت 

 اجوانت, ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک، واکسیناسیون، اینترفرون گاما، ورزش متوسط :کلید واژه ها
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