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فيزيولوژي ورزشي

تغییرات سایتوکاینهای اینترلوکین ـ 2و اینترلوکین ـ 12در سلولهای طحال
موشهای بالبسی بهدنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتی بهعنوان
اجوانت واکسن ویروس هرپس سیمپلکس یک
3
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 .1استادیار فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه تربیتمدرس
 .2استادیار ایمونولوژی پزشکي ،انستیتو پاستور ایران
 .3کارشناسيارشد فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه آزاد واحد تفت
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تاريخ پذيرش1395/10/12 :

چکیده
در راستاي افزايش کارايي واکسنها ،استفاده از اجوانتها همواره موردتوجه ايمونولوژيستها بوده است .فعاليتهاي
ورزشي با توجه به تغييرات ايمونولوژيکي که ايجاد ميکنند ميتوانند بهعنوان اجوانت واکسن براي پاسخهاي ايمني
مؤثر باشند .در اين ارتباط ،هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر اجوانتي يک وهله ورزش استقامتي بر توليد
سايتوکاينهاي اينترلوکين ـ 2و اينترلوکين ـ 12از سلولهاي طحال در مدل واکسن ويروس هرپس سيمپلکس يک بود.
بدينمنظور 24 ،موش نژاد بالبسي 5ـ 4هفته (با ميانگين وزني  17/67گرم) به سه گروه کنترل ،گروه واکسن و
دريافتکنندۀ واکسن و يک وهله ورزش استقامتي تقسيم گرديدند .دو هفته بعد از سه دوره واکسن ،توليد
سايتوکاينهاي اينترلوکين ـ 2و اينترلوکين ـ 12پس از کشت سلولي طحال توسط تکنيک االيزا سنجيده شد .براي
بررسي متغيرهاي پژوهش از آناليز واريانس يکطرفه استفاده گرديد .نتايج نشان ميدهد که بين گروههاي پژوهش
درمورد سايتوکاين اينترلوکين ـ 2تفاوت معناداري وجود دارد ( .)P=0.008نتايج آزمون پيگيري توکي نيز نشاندهندۀ
وجود تفاوت معنادار بين گروههاي کنترل و دريافتکنندۀ واکسن و يک وهله ورزش استقامتي ميباشد ()P=0.006؛ اما
با وجود افزايش توليد سايتوکاين اينترلوکين ـ 12در گروه واکسن و يک وهله ورزش استقامتي ،اين افزايش معنادار
نميباشد .همچنين ،نتايج حاکي از افزايش توليد سايتوکاين اينترلوکين ـ 2از سلولهاي طحال بهدنبال استفاده از يک
وهله ورزش استقامتي بهعنوان اجوانت است .بهنظر ميرسد که استفاده از يک وهله ورزش استقامتي بهعنوان اجوانت
واکسن ويروس هرپس سيمپلکس يک احتماالً توانسته است کارايي سيستم ايمني را درجهت سلولهاي کمکي نوع يک
بهمنظور مبارزه با عفونتهاي ويروسي تقويت کند.

واژگان کلیدی :اينترلوکين ـ ،2اينترلوکين ـ ،12هرپس سيمپلکس ويروس ،اجوانت ،ورزش استقامتي
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مقدمه
اینترلوکین ـ )IL-2( 2نوعي سایتوکاین سیستم ایمني است که تنظیمکنندۀ فعالیت سلولهای
سفید خون از جمله لنفوسیتها و لکوسیتها ميباشد .این سایتوکاین اثرات خود را بر سلولهای
مختلفي از جمله لنفوسیتهای  Tاعمال مينماید و با اثرات ضدآپوپتوزی در سیستم ایمني و نیز
تأثیر بر متابولیسم سلولي ،نقش مهمي را در سلولهای  Tایفا ميکند ( .)1،2نشان داده شده است
که این سایتوکاین در تکثیر سلولهای  Tکمکي مؤثر ميباشد ( .)3ازسویدیگر ،عملکردهای IL-2
در سلولهای  Bمشاهده شده است .این سایتوکاین در ترشح آنتيبادیها از سلولهای  Bنیز نقش
دارد ( .)4عالوهبر اثرات این فاکتور بر سلولهای  Tو  ،Bاین سایتوکاین بهعنوان فاکتور رشد
سلولهای کشندۀ طبیعي نیز شناخته ميشود ( .)5همچنین ،نشان داده شده است که  IL-2باعث
افزایش تولید سایتوکاینهای آزادشده از سلولهای کشندۀ طبیعي مانند فاکتور نکروزدهندۀ تومور
آفا و اینترفرون گاما ميشود .افزونبراین ،با درنظرگرفتن نسبت سلولهای کمککنندۀ  Tنوع یک به
نوع دو ( 2)Th1/Th2که بهعنوان شاخص عملکرد ضدویروسي سیستم ایمني مطرح ميباشند ،بهنظر
ميرسد که این سایتوکاین در ردۀ  Th1قرار ميگیرد و افزایش آن ميتواند دارای اثرات ضدویروسي
باشد ( .)6ازسویدیگر ،اینترلوکین ـ 3)IL-12( 12موجب تحریک سلولهای  Tدرحالت استراحت و
فعالیت سیتم ایمني ميگردد .شایانذکر است که این سایتوکاین در تولید اینترفرون گاما ،فعالشدن
سلولهای کشندۀ طبیعي و مهار تولید اینترلوکین ـ 4نقش دارد؛ بنابراین ،ميتواند در کنترل
عفونتهای ویروسي مؤثر باشد ( .)7،8همچنین ،نشان داده شده است که سایتوکاینهای  IL-12و
 IL-2بهصورت همزمان باعث افزایش فعالیت سایتوتوکسیک سلولهای کشندۀ طبیعي ميشوند (.)9
تبخال یا هرپس سیمپلکس ویروس ـ 4)HSV-1( 1یک بیماری ویروسي است که توسط ویروسي با
همین نام ایجاد ميشود که درمان قطعي ندارد و اگر این ویروس وارد بدن شود ،تا پایان عمر همراه
با شخص باقي خواهد ماند .نشان داده شده است که این ویروس حتي با ابتالی افراد به برخي از
بیماریها مانند آلزایمر و حتي فلج ارتباط دارد ( .)10،11افزونبراین ،عنوان شده است که ایمني
سلولي و بهویژه سلولهای  ،Tنقش مهمي در کنترل و ایمنيزایي این ویروس دارد (.)12
ازسویدیگر ،پیشنهاد شده است که فعالسازی سلولهای کشندۀ طبیعي ،نقش مهمي را در دفاع
ایمني ذاتي درمقابل این ویروس بازی ميکند (.)13
1

1. Interleukin-2
2. T Helper 1/T Helper 2
3. Interleukin-12
4. Herpes Simplex Virus -1
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یکي از مکانیسمهای کنترل این ویروس ،استفاده از واکسن ميباشد .با توجه به لزوم ایجاد
ایمنيزایي کافي درنتیجۀ استفاده از واکسن  ،HSVاستفاده از عوامل یاور یا ادجوانت همراه با
واکسن همواره موردتوجه بوده است ( .)10،14معنای عامیانۀ ادجوانت" ،یاور" (از اجویر؛ در التین
بهمعنای کمک) ميباشد .درواقع ،اصل این لغت یوناني بوده و به مواردی اطالق ميگردد که در
تزریق بههمراه واکسن ،ایمنيزایي آن را تحتتأثیر قرار داده و پاسخهای ایمني ضدواکسن را بهبود
ميبخشد ( .)15اجوانتها به دو دستۀ اندوژنوس و اگزوژنوس تقسیم ميشوند .در سالهای اخیر
استفاده از فعالیت ورزشي بهعنوان اجوانت واکسنها موردتوجه قرار گرفته است .فرضیۀ افزایش
ایمونولوژیکي ایجادشده در اثر استرس حاد براساس مطالعاتي که عنوان نمودهاند استرس حاد
ميتواند بهعنوان یک اجوانت اندوژنوس برای واکسن باعث افزایش پاسخهای ایمني شود ،شکل
گرفته است .براساس این فرضیه ،جریان سلولهای ایمني و آزادشدن واسطههای التهابي که بهدلیل
آسیب عضالني و فعالشدن ایمونولوژیکي ایجاد ميشود ممکن است باعث ایجاد یک محیط
پیشالتهابي شود که پاسخهای ایمني به واکسن را بهوسیلۀ آزادکردن "سیگنالهای خطر" یا با
فعالکردن سلولهای دندریتیکي افزایش ميدهند (.)16،17
مطالعات انجامشده درزمینۀ اثرات اجوانتي ورزش در واکسنهای مختلف با دو دیدگاه اصلي شکل
گرفتهاند .در دیدگاه اول ،آزادشدن فاکتورهای خطر بهدنبال یک وهله ورزش بهعنوان عاملي جهت
افزایش اثرات واکسن بر سیستم ایمني صورت گرفته است و در دیدگاه دوم ،تمرینات ورزشي و
بهویژه تمرین استقامتي با شدت متوسط بهعنوان تقویتکنندۀ سیستم ایمني بهویژه در افراد با
ضعف سیستم ایمني مطرح بوده و بهعنوان تقویتکنندۀ اثرات واکسنها مورداستفاده قرار گرفتهاند
( .)18نشان داده شده است که یک وهله ورزش بهعنوان یک استرس ميتواند یکي از اجوانتهای
احتمالي اندوژنوس باشد .همچنین ،پیشنهاد شده است که یک وهله ورزش با اثرات تحریککنندگي
خود بر عضلۀ اسکلتي و سیستم ایمني ميتواند موردتوجه قرار گیرد ( .)18افزونبراین ،گزارش شده
است که فعالیتهای ورزشي استقامتي در فعالسازی موقتي سیستم ایمني تأثیرگذار ميباشد.
همچنین ،فعالیتهای ورزشي برونگرا ميتوانند با تحریک عضلۀ اسکلتي در آزادشدن سایتوکاینها
در ایجاد ریزمحیط مناسب برای تأثیر بیشتر واکسنها مؤثر باشند (20ـ)18؛ اما درمورد اینکه چه
نوع فعالیت ورزشي و در چه نوع واکسنهایي توانایي اجوانتي فعالیت ورزشي بهصورت قطعي
مشاهده ميشود ،اتفاقنظری وجود ندارد .ازسویدیگر ،اخیراً نتایج برخي از مطالعات نشان دادهاند
که اثرات اجوانتي مشاهدهشده درمورد فعالیتهای ورزشي ،بهشکل عمده بازوی سلولي سیستم
ایمني را فعال ميکند ()21؛ اما این نکته که کدامبخش از سیستم ایمني سلولي بهدنبال استفاده از
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فعالیتهای ورزشي بهعنوان اجوانت فعال ميشود ،مشخص نميباشد؛ بنابراین ،بررسي پاسخهای
ایمونولوژیکي ایجادشده در ایمني سلولي بهدنبال استفاده از فعالیت ورزشي بهعنوان اجوانت ميتواند
موردتوجه باشد.
با توجه به اینکه تاکنون تأثیر یک وهله ورزش استقامتي برونگرا بهعنوان اجوانت واکسن HSV-1
بر تولید سایتوکاین  IL-2و  IL-12از سلولهای سیستم ایمني بررسي نشده است و نیز با
درنظرگرفتن این نکته که فعالیتهای ورزشي استقامتي با ماهیت برونگرا ميتوانند با فعالسازی
سیستم ایمني و ریزمحیط عضلۀ اسکلتي (23ـ )21بهعنوان اجوانت واکسنها موردتوجه قرار گیرند،
هدف از پژوهش حاضر بررسي پاسخ سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12از سلولهای طحال موشهای
بالبسي بهدنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتي بهعنوان اجوانت واکسن  HSV-1بود.
روش پژوهش
جهت انجام پژوهش 24 ،موش بالبسي مادۀ چهار تا پنج هفته (با میانگین وزني  17/67گرم) از
مؤسسۀ پاستور خریداری شدند و بهشکل تصادفي در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه هشت موش)
که این سه گروه عبارت بود از :گروه کنترل (که به این گروه محلول بافر نمک فسفات)PBS( 1
تزریق شد (گروه  ،)Pگروهي که واکسن  HSV-1را دریافت کردند (گروه  )Vو گروه دریافتکنندۀ
واکسن  HSV-1و یک وهله ورزش استقامتي (گروه  .)VEشایانذکر است که موشها بهمنظور
آشنایي با محیط و کسب آمادگي جهت انجام ورزش روی نوارگردان ،بهمدت دو هفته در حیوانخانه
نگهداری شدند.
ورزش استقامتي :موشها سه روز قبل از انجام ورزش اصلي ،دو بار در روز ،مراحل آشناسازی را
پشت سر گذاشتند .یک وهله ورزش استقامتي شامل دویدن با سرعت  22متر بر دقیقه با شیب پنج
درجه (شدت معادل 90ـ 75درصد حداکثر اکسیژن مصرفي) بهمدت یک ساعت برای موشها در
نظر گرفته شد ( )24،25و بالفاصله پس از جلسۀ ورزش استقامتي ،واکسن  HSV-1بهصورت
درونعضالني تزریق گردید .دومین واکسن نیز دو هفته پس از اولین واکسن و واکسن سوم ،دو هفته
بعد از واکسن دوم تزریق گشت .ذکر این نکته ضرورت دارد که طي ورزش از هیچگونه شوک
الکتریکي استفاده نگردید و موشها توسط یک فرد دستکاری و نگهداری ميشدند .باید عنوان نمود
1. Phosphate-Buffered Saline
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که طي این مدت گروه واکسن هیچگونه تمرین ورزشي را انجام نداد .دو گروه واکسن و گروه کنترل
قبل از تزریق واکسن روی نوارگردان قرار ميگرفتند تا اثرات احتمالي استرس نوارگردان کنترل
شود .شایانتوجه است که هیچکدام از متغیرها بر روی گروه کنترل اعمال نگردید .دو هفته بعد از
آخرین واکسن 24 ،سر موش با رعایت نکات اخالقي در ارتباط با مطالعات حیواني ،نخاعي شدند و
در الکل  70درجه غوطهور گردیدند.
کشت سلولي :در شرایط استریل ،طحال از بدن خارج گشت و در پلیت درون بافر  PBSقرار
گرفت .سپس ،بهصورت سوسپانسیون درآمد و دو بار در  PBSسرد با دور  300 gو دمای چهار
درجۀ سانتيگراد ،بهمدت  10دقیقه شستشو شد و به رسوب بهدستآمدۀ بافر لیزکننده به حجم
پنج میليلیتر اضافه گشت و بهمدت پنج دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت .سپس ،به آنها بهمقدار
پنج میليلیتر محیط سرم جنین گاوی )FBS( 1به اضافه محیط کشت انستیتو حافظه رزول پارک2
( 10 )RPMI-1640درصد اضافه شد و پس از عبور سلولها از الک سلولي ،سه بار در ( PBSهمانند
دفعۀ قبل) شستشو گردید .درادامه ،در محیط کشت  RPMI-1640 + FBS 10%سوسپانسیون
گشت و یک نمونه از آن با رنگ تریپان بلو رنگ شده و به کمک الم نئوبار شمارش گردید .درنهایت،
سلولها به سوسپانسیون  3×106سلول در هر میليلیتر رسانیده شد.
سنجش سايتوکاينهاي  IL-2و  IL-12با روش االيزا :سوسپانسیون سلولي بهدستآمده در پلیت
 24خانهای کشت داده شد و با آنتيژن اختصاصي تحریک گشت .بدینصورت که در هر حفره
 6×106سلول در هر میليلیتر محیط کشت قرار گرفت و بهمدت 72ساعت در انکوباتور  37درجه
بههمراه پنج درصد دیاکسیدکربن کشت داده شد .پس از  72ساعت ،سوپ رویي جمعآوری گشت
و تست الیزا برای سنجش میزان سایتوکاینهای مذکور با استفاده از کیتهای تجاری ( ,
 )R&DUSAبراساس پروتکل کارخانۀ سازنده انجام گرفت .شایانذکر است که حساسیت کیت برای
اندازهگیری سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12بهترتیب سه پیکوگرم بر میليلیتر و  2/5پیکوگرم بر
میليلیتر در نظر گرفته شد.

1. Fetal Bovine Serum
2. Roswell Park Memorial Institute
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جهت مقایسۀ دادههای گروههای مختلف با یکدیگر از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون
تعقیبي توکي استفاده شد .همچنین ،از نرمافزار آماری اس.پي.اس.اس نسخۀ  22برای انجام
آزمونهای آماری استفاده گردید و سطح معناداری معادل ( )P<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای میزان  IL-2نشاندهندۀ وجود تفاوت معنادار بین
گروههای پژوهش ميباشد ( .)P=0.008آزمون پیگیری توکي نیز حاکي از وجود تفاوت معنادار بین
گروههای کنترل  Pبا گروه  VEاست (شکل شمارۀ یک) ( .)P=0.006شایانذکر است که نتایج
مربوط به  IL-12تغییری را در سطوح این سایتوکاین بهدنبال استفاده از یک وهله ورزش استقامتي
بهعنوان اجوانت نشان نميدهد (( )P=0.23شکل شمارۀ دو).
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شکل 1ـ ميزان  IL-2توليدشده از سلولهاي طحال در گروههاي پژوهش
 :Pگروه PBS؛  :Vگروه واکسن HSV-1؛  :VEدریافتکنندۀ واکسن  HSV-1و یک وهله ورزش استقامتي
معناداری در سطح P<0.01
* تفاوت معنادار با گروه P؛ تعداد نمونه در هر گروه N=6-8
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شکل 2ـ ميزان  IL-12توليدشده از سلولهاي طحال در گروههاي پژوهش
 :Pگروه PBS؛  :Vگروه واکسن HSV-1؛  :VEدریافتکنندۀ واکسن  HSV-1و یک وهله ورزش استقامتي
تعداد نمونه در هر گروه N=6-8

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشاندهندۀ افزایش سطوح سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12بهدنبال استفاده از
یک وهله ورزش استقامتي بهعنوان اجوانت واکسن  HSV-1بود که این تغییرات درمورد سایتوکاین
 IL-2معنادار بود .افزایش تولید این سایتوکاینها از سلولهای طحال در پي استفاده از یک وهله
ورزش استقامتي در مدل واکسن  HSV-1با توجه به عملکرد آنها ميتواند تأییدکنندۀ احتمال
فعالسازی سلولهای  Th1بهدنبال استفاده از ورزش بهعنوان اجوانت در مدل واکسن ویروسي
 HSV-1باشد.
در پژوهش حاضر از یک وهله فعالیت ورزشي استقامتي برونگرا با شدت متوسط استفاده شد .بهنظر
ميرسد که استفاده از این فعالیت ورزشي توانسته است با فعالسازی ایمونولوژیکي باعث ایجاد
اثرات اجوانتي در مدل واکسن  HSV-1شود .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که یک وهله ورزش
قبل از واکسن باعث افزایش پاسخ ایمني ـ هم در نمونههای حیواني و هم در نمونههای انساني ـ
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ميشود ()19،26،27؛ برایمثال ،یک وهله ورزش روی چرخ کارسنج باعث بهبود پاسخ به واکسن
آنفوالنزا در زنان ( )27و واکسن مننگوکوک  Aدر مردان شده است ( .)26بااینوجود ،برانسگارد و
همکاران ( )1997گزارش کردند در ورزشکاراني که فعالیت شدید و طوالنيمدت استقامتي را قبل از
تزریق واکسن پشت سر گذاشته بودند ،تفاوت مشخصي در پاسخهای ایمني به واکسن مشاهده
نگردید ( .)28نظریۀ پنجرۀ باز سیستم ایمني بهدنبال فعالیتهای ورزشي طوالنيمدت استقامتي
مطرح شده است ( .)29بهنظر ميرسد که ضعف ایمونولوژیکي مشاهدهشده بهدنبال فعالیتهای
ورزشي طوالنيمدت و شدید استقامتي باعث جلوگیری از اعمال اثرات اجوانتي فعالیتهای ورزشي
استقامتي خواهد شد .ازسویدیگر ،پژوهش انجامشده توسط النگ و همکاران ( )2012نشان داد که
یک وهله پیادهروی با شدت متوسط  45دقیقهای ،تأثیری بر پاسخهای ایمونولوژیکي به واکسن در
نمونههای پیر و جوان نداشته است ( .)30بهنظر ميرسد باوجوداینکه فعالیتهای ورزشي استقامتي
طوالنيمدت و شدید باعث سرکوب پاسخهای ایمني به واکسن ميشود ،فعالیتهای ورزشي با شدت
خیلي پایین نميتواند از اثرات اجوانتي برخوردار باشد؛ بنابراین ،نميتوان از فعالیتهای با شدت
خیلي باال یا پایین برای ایجاد اثرات اجوانتي ورزش استفاده کرد.
دراینراستا ،پاسکو و همکاران ( )2014در یک مطالعۀ مروری عنوان نمودند که بهنظر ميرسد
آسیب ایجادشده بهدنبال فعالیتهای ورزشي مقاومتي با آزادکردن سیگنالهای خطر از عضلۀ
اسکلتي منجر به اثرات اجوانتي این نوع فعالیتها ميشود ( .)18الزمبهذکر است که در پژوهش
حاضر از شیب منفي همزمان با فعالیتهای ورزشي استقامتي با شدت متوسط استفاده گردید .نشان
داده شده است که پاسخهای ایمونولوژیکي و افزایش سایتوکاینها بهدنبال استفاده از فعالیتهای
ورزشي استقامتي برونگرا باالتر ميباشد ( .)31سایتوکاینهای بهعنوان پیامبرهای سیستم ایمني
عمل ميکنند؛ بهطوریکه فعالسازی آنها منجر به پاسخهای ایمونولوژیکي قویتر خواهد شد
( .)15با توجه به اینکه استفاده از اجوانتها بهشکل عمده در نمونههای با ضعف سیستم ایمني
مانند افراد مسن موردتوجه بوده است ( ،)33،32بهنظر ميرسد که استفاده از تمرین استقامتي با
شدت متوسط و برونگرا ميتواند گزینۀ مناسبي برای ایجاد اثرات اجوانتي فعالیتهای ورزشي
استقامتي باشد.
عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از یک وهله ورزش استقامتي بهعنوان اجوانت
واکسن  HSV-1باعث افزایش تولید سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12از سلولهای طحال ميشود.
ویروس هرپس سیمپلکس از اعضای خانوادۀ هرپس ویریده است که در بسیاری از گروههای
جمعیتي از شایعترین عفونتهای ویروسي ميباشد .این ویروس بهسرعت تکثیر یافته و انواع
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مختلفي از سلولها را درگیر مينماید و بسیار سیتولیتیک ميباشد ( .)34،35نشان داده شده است
که افزایش همزمان سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12ميتواند به پاسخهای ایمونولوژیکي قویتر
ضدویروسي منجر شود ( .)36،37همچنین ،فعالسازی این سایتوکاینها باعث فعالشدن
ایمونولوژیکي سلولهای  Th1ميگردد که ميتواند باعث ایجاد مقاومت دربرابر ویروس هرپس
سیمپلکس شود (.)38،39
بهنظر ميرسد که استفاده از یک وهله ورزش استقامتي با شدت متوسط بهعنوان اجوانت واکسن
 HSV-1توانسته است باعث افزایش تولید سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12از سلولهای طحال
موشهای بالبسي شود که این افزایش درمورد سایتوکاین  IL-2معنادار ميباشد .ازآنجایيکه
 IL-2ميتواند نشاندهندۀ فعالسازی احتمالي سلولهای  Th1باشد .افزایش آن
سایتوکاین
ميتواند بیانگر تحریک ایمونولوژیکي در پي استفاده از یک وهله ورزش استقامتي برونگرا و افزایش
پاسخهای ایمونولوژیکي برای مقاومت دربرابر ویروس  HSV-1بهدنبال تزریق واکسن باشد .با وجود
استفادۀ همهگیر از انواع مختلف اجوانتها درمورد واکسنهای مختلف ،خطرات همراه با برخي از این
اجوانتها همواره موردتوجه بوده است؛ توکسیتي ،خطر اتوایمني ،التهاب طوالنيمدت مغز ،مشکالت
نورولوژیکي و غیره از جملۀ این مشکالت ميباشند ()40،41؛ بنابراین ،استفاده از اجوانتهایي که
دارای اثرات مخرب در بدن نباشند ،همواره موردتوجه بوده است .استفاده از فعالیتهای ورزشي با
شدت و مدتزمان مناسب بهعنوان اجوانت ميتواند به تحریک پاسخهای ایمني کمک کند و عالوهبر
عدم نمایش اثرات مخرب مشاهدهشده درمورد اجوانتهای دیگر ،به اثرات مؤثرتر واکسنها کمک
نماید.
مطالعات بیشتر درزمینۀ اثرات اجوانتي فعالیتهای ورزشي مختلف در مدلهای گوناگون واکسن
ميتواند تأییدکنندۀ استفاده از فعالیتهای ورزشي بهعنوان اجوانتهای اندوژنوس با هزینۀ پایین
برای واکسنهای مختلف باشد .عالوهبراین ،مقایسۀ اجوانت ورزش با اجوانتهای دیگر با توجه به
اثرات مخرب آنها ميتواند در تأیید استفاده از فعالیتهای ورزشي بهعنوان اجوانت واکسن
موردتوجه قرار گیرد.
پيام مقاله :به نظر مي رسد استفاده از فعالیت های ورزشي با توجه به ماهیت بيخطر آنها در
مقایسه با اجوانتهای دیگر مي تواند گام موثری در جهت مطالعات ایمونولوژی ورزش و استفاده از
فعالیت های ورزشي به عنوان اجوانت واکسن باشد .پژوهش حاضر تایید کننده فعالکنندگي
ایمونولوژیکي در مورد سایتوکاینهای  IL-2و  IL-12در اثر استفاده از یک وهله ورزشي استقامتي به
عنوان اجوانت در مدل موشي بوده است.
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Abstract
For vaccine efficacy always using adjuvant has been considered by immunologists.
Exercise can induce immune changes, and therefore, has been identified as an
adjuvant for immune responses. The purpose of this study was to assess adjuvant
effects of an acute endurance exercise on interleukin-2 and interleukin-12 cytokines
of spleen cells in herpes simplex virus 1 vaccine model. 24 BALB/c mice, 4 to 5
weeks old and with an average weight of 17.6 g, were divided into 3 groups: control,
vaccine and vaccine plus an acute endurance exercise. Two weeks after three
booster shots of vaccine, interleukin-2 and interleukin-12 levels was determined in
spleen cell culture with ELISA method. One-ways ANOVA statistical test were
used for data analysis. The result of this study indicated that there are significant
differences between groups in interleukin-2 (P=0.008). Tukey post hoc test results
showed significant differences between control and vaccine plus an acute endurance
exercise groups (P=0.006). Changes in interleukin-12 cytokine production in
vaccine and endurance exercise group were not significant. Result of current study
showed that interleukin-2 levels from spleen cells increased following using an
acute endurance exercise as an adjuvant. It seems that using an acute endurance
exercise probably increased efficacy of immune system in direction to T helper 1
cells against virus infections.

Keywords: Interleukin-2, Interleukin-12, Herpes Simplex Viruses, Adjuvant,
Endurance Exercise
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