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تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه چاقی و عوامل التهابی بافت ریه را در موش های 

 صحرایی نر تعدیل می کند

1محمد فشی
2حمید آقا علی نژاد، 

 3بتول رضایی ،3بهزاد پاک راد ، 

دانشجوی دکترای فیزیولوژی  .3لوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشیار فیزیو .2 ؛فیزیولوژی ورزشیدکترای .1

 ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

   halinejad@modares.ac.ir آدرس ایمیل نویسنده مسئول

با خطر ابتال به بیماری های ریوی همراه بوده که می تواند نتیجه ایجاد التهاب آالینده هوا ریز ذرات قرارگیری در معرض  مقدمه:

رسرد ریرز   که بین افزایش وزن و افزایش عوامل التهابی ارتباط وجود دارد. به نظرر مری   اندمطالعات نشان داده مزمن در ریه باشد.

. با وجود تراییرات منیری آالینرده هرای هروا  از      (1) در معرض القا کندرا در جمعیت توده بدن  افزایشتواند میذرات آلودگی هوا 

. (2) یاد شده است کره در بششری آن را بره کراهش وزن ناشری از ورزش نسربت داده انرد       ورزش به عنوان یک عامل ضد التهابی 

 بافرت  التهرابی  عوامل و چاقی یسیاه بررو کربن ذرات به آلوده بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاییر تمرین هوازی در هوای

 نر بود. صحرایی های موش در ریه

 گروه سه در تصادفی طور به گرم 27/297±79/22 بدنی توده میانگین با ویستار نژاد از نر صحرایی موش سر 22 :شناسی روش 

 معررض  در گررفتن  قرار با و تمرین بدون) -ب  (سیاه کربن ذرات به آلوده هوای معرض در گرفتن قرار بدون و تمرین بدون) -الف

. گرفتند قرار( سیاه کربن ذرات به آلوده هوای معرض در گرفتن قرار با همراه هوازی تمرین) -ج  (سیاه کربن ذرات به آلوده هوای

 میکررون  11 از کمترر  قطر با سیاه کربن ذرات معرض در حیوانات گیری قرار منظور به( 1فالونک) اتاقک و ذرات تزریق دستگاه از

 آخررین  از پس ساعت 22 و شد انجام هیته 2 مدت به گروه هر سرعت بیشینه درصد 01 با هوازی تمرین پروتکل. گردید استیاده

 ژن بیران  Real time-Pcr تکنیرک  از اسرتیاده  برا . شردند  قربانی حیوانات سیاه کربن ذرات معرض در قرارگیری و تمرینی جلسه

TNF-α  وTGF-β ارزیرابی  مورد مداخله از پس و قبل حیوانات بدن توده تغییر همچنین. اندازه گیری شد ها موش ریه بافت در 

 .گردید استیاده LSD تعقیبی آزمون و سویه دو واریانس تحلیل از تحلیل داده های تحقیق جهت. گرفت قرار

. (P=0.047) گردید سیاه کربن ذرات معرض در هایموش در TNF-α ژن بیان در معنادار کاهش به منجر هوازی  تمرین :نتایج

 (.P=0.023دیده شد ) سیاه کربن ذرات معرض در هایگروه بدن توده تیاوت معناداری بین گروه الف و ج در همچنین 

 سالمتو نیز  کاهش را چاقی به ابتال خطر و بنابراین افزایش را بدن چربی متابولیسم و انرژی مصرف ورزش :ونتیجه گیری بحث

  احشایی  چربی توده کاهش: شامل ورزش از ناشی التهابی ضد ایرات کار و ساز سه. شودمی منجر را خون چربی نیمرخ بهبود قلب 

به  .(2) باشدمی ماکروفاژها و ها مونوسیت در التهابی هایگیرنده بیان کاهش و التهابی ضد هایسایتوکاین انتشار و تولید افزایش

شود و در همراهی با کاهش وزن و بهبود تمرینات هوازی در هوای آلوده به ریز ذرات نیز القا میرسد تاییرات ضد التهابی نظر می

 .(3) دهدی ریوی نظیر سرطان ریه  آسم و آلرژی و غیره را کاهش میاهتعادل التهاب خطر ابتال به بیماری

 تمرین هوازی – التهاب –چاقی  –ریز ذرات آالینده هوا  :واژه های کلیدی
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