Research on Medicine

Original Article

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2021 ;Vol.45; No.3

Effect of endurance training and olive oil supplementation
on CD22 and TLR4 factors in obese male ratsy
Masoumeh Sedighi1, Jabbar Bashiri1*, AliReza NourAzar2, Hamdollah Hadi3
1. Department of Physical Education & Sport Sciences, Faculty of Humanities & Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2. Department of Veterinary, Tabriz Branch, Islamic AzadUniversity, Tabriz, Iran
3. Department of Physical Education & Sport Sciences, Amin Police University, Tehran, Iran

(Received: 2020/03/12

Accepted: 2020/09/5)

[ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-05-26 ]

Abstract
Background: Nowadays, considering the occurrence of various diseases as a result of inflammation,
finding a solution for inflammations caused by various factors is very important. Therefore, the
aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of endurance training and
complementation on the levels of CD22 and TRL4 in obese wistar rats.
Methods and materials: In an experimental study, 40 Wistar rats of two-month age range, were
purchased from Pasteur Institute of Karaj and divided into four groups (each group including 10
animals) of high-fat diet without intervention, endurance training group, only olive supplement,
and the olive supplement group with endurance training. Animals in the training groups underwent
a two-month endurance training program (%80 maximal oxygen consumption). Also, in the olive
oil supplement group, one gram of olive oil per kg body weight was fed daily through oral gavage.
ELISA method was used to evaluate serum TLR4 and CD22 levels, Shapiro-Wilk test was used to
evaluate the normal distribution of samples, and one-way and two-way ANOVA were run for the
purpose of between groups comparisons (p<0.05).
Results: The results showed that two months of endurance training alone do not have a significant
effect on inflammation )TLR4 (P=0.09), CD22(P=0.16)) in obese male Wistar rats. However,
consumption of olive oil alone significantly reduced TLR4 (P = 0.009) and CD22 (P = 0.008). This
is while two months of endurance training with oil consumption had no significant effect on TLR4
(P = 0.09) and CD22 (P = 0.10).
Conclusions:It seems that consumption of olive oil can reduce obesity-induced inflammation (TLR4)
to some extent. However, further research is needed to fully reveal this.
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تأثیر تمرین استقامتی و مصرف مکمل روغن زیتون بر فاکتورهای  CD22و
 TLR4رتهای نر چاق
معصومه صدیقی ،1دکتر جبار بشیری ،*1دکتر علیرضا نورآذر ،2دکتر حمداله هادی
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 .1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد تربیز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربیز ،ایران
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 .3گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،تهران ،ایران
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چكيده:
سابقه و هدف :با توجه به بروز بیماریهای مﺨتلﻒ در اثر التهاب ،امروزه یافتن راهحل برای التهابهای ناشی از ﻋوامل مﺨتلﻒ بسیار مهﻢ است؛ بنابراین
هدف تحقیﻖ حاﺿر بررسی تﺄثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مکملدهی روغنزیتون بر میزان فاکتورهای  CD22و  TLR4در رتهای ویستار نر چاق بود.
روش مطالعه :در پﮋوهش تﺠربی 40 ،سر رت نﮋاد ویستار با دامنه سنی دو ماهه از انستیتو پاستور کرج خریداری و به چهار گروه )هر گروه  10سر( کنترل
همراه با رژیﻢ پرچرب بدون مداخله ،گروه فقط تمرین استقامتی و گروه فقط مکمل زیتون و گروه مکمل زیتون به همراه تمرین استقامتی تقسیﻢ شدند.
حیوانهای گروه-های تمرین به مدت دو ماه برنامه تمرین استقامتی )شدت 80درصد اکسیﮋن مصرفی بیشینه( را انﺠام دادند .در گروه مکمل روغنزیتون ،یﮏ
گرم روغنزیتون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه از ﻃریﻖ گاواژ دهانی به آنها خورانده شد .برای بررسی میزان  TLR4و  CD22سرمی از روش اﻻیزا
استفاده شد و در نهایت برای بررسی ﻃبیعی بودن توزیﻊ نمونهها از آزمون شاپیروویلﮏ و برای مقایسه بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس دوراهه و تﮏ راهه
در سﻄﺢ معناداری  p< 0.05استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصله نشان داد دو ماه تمرین استقامتی به تنهایی تاثیر معناداری بر التهاب ، )P=0.04( TLR4ا  )P=0.16( CD22رتهای ویستار نر
چاق نداشت .با این وجود مصرف روغن زیتون به تنهایی سبب کاهش معنادار میزان  )P=0.009(TLR4و  )P=0.008(CD22شد ،درحالی که دو ماه
تمرین استقامتی به همراه مصرف روغن بر میزان  )P=0.09(TLR4و  )P=0.10(CD22تاثیری نداشت.
نتیجه گیری :به نﻈر میرسد مصرف روغن زیتون تا حدودی میتواند التهاب ناشی از چاﻗی را کاهش دهد .هر چند برای آشکار شدن کامل به تحقیﻖهای
بیشتری در این زمینه نیاز هست.
واژگانكلیدی :تمرین استقامتی ،مکمل روغن زیتون ،CD22، TLR4 ،رتهای ویستار
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مقدمه:
چاﻗﯽ یﮏ اپیدمﯽ جهانﯽ محسوب میشود و تﺄثیر آن بر سالمت ﻋمومﯽ به نگرانﯽ
اساسﯽ تبدیلشده است .آمار نشان میدهد که از هر  10نفر 3 ،نفر در جهان
دارای اﺿافهوزن هستند) .(1چاﻗﯽ یﮏ ریسﮏ فاکتور ﻋمده براي توسعه سندروم
متابولیﮏ و دیگر اختاللهای مرتبط با سالمتﯽ است( .(2،3سندروم متابولیﮏ
با ابتالي  35درصدي از بزرگساﻻن آمریکایﯽ بیش از  20سال سن ،به منزله
مﺠموﻋهاي از ﻋوامل خﻄرساز ﻗلبﯽ ،ازجمله چاﻗﯽ شکمﯽ ،ﻗند خون ،فشارخون و
دیس لیﭙیدمﯽ شامل :تريگلیسیرید باﻻ و یا سﻄوح پایین کلسترول لیﭙوپروتﺌین
با چگالﯽ باﻻست).(4

اختالل تنﻈیمﯽ در رفتار بیولوژیکﯽ بافت چربﯽ نقش مهمﯽ در شروع رخدادهاي
التهابﯽ در چاﻗﯽ و سندروم متابولیکﯽ دارد که با آزادسازي واسﻄههای زیستﯽ
مانند پروتﺌین جاذب مونوسیتها ) (1-MCPهمراه میشود و سبب نفوذ ماکروفاژ
در بافت چربﯽ میشود .ماکروفاژهاي فعالشده ساکن و مهاجر )هردو( در بافت
چربﯽ سبب شروع یﮏ آبشار التهابﯽ و آزادسازی سایتوکاینهاي مﺨتلﻒ التهابزا
مانند  6-TNF-α، ILو  ...از ﻃریﻖ فعالسازی و سیگنالینﮓ فاکتور هستهاي
 NF-kBمیشود) .(5،6ﻋوارض ﻋمده همراه با افزایش چاﻗﯽ و سندروم متابولیکﯽ
ﻋبارتاند از :دیابت نوع دو ) ،(T2DMبیماري ﻗلبﯽ -ﻋروﻗﯽ ) ،(CVDبیماري
کبد چرب ،آپنه انسدادي خواب و برخﯽ از سرﻃانهاي مرتبط با چاﻗی).(6
تحقیﻖهای جدید نشان از بیان و فعالسازی گیرندههای ایمنﯽ ذاتﯽ مانند
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رسﭙتورهاي شبه تول ) (TLRsو فاکتور  CD22در سلولهای مﺨتلﻒ دادهاند).(7
به نﻈر میرسد  TLRsو پروتﺌین غشایی  CD22با اثر مهاری بر سلولهای
 Bبه وﺿعیت التهاب مزمن چاﻗﯽ و سندروم متابولیﮏ کمﮏ میکند .تحقیﻖها
نشان دادهاند که افزایش بیان  CD22و  TLR4درنتیﺠه محیط التهابﯽ با ﻋوامل
خﻄرزاي ﻗلبﯽ -متابولیکﯽ ازجمله مقاومت به انسولین T2DM ،و آترواسکلروز
همراه است CD22 .یﮏ گیرنده بازدارنده برای لنفوسیتهای  Bاست و در تﺠمﻊ
این لنفوسیتها در پالكهای پییر در موش نقش دارد) .(7همﭽنین گیرندههای
شبه تول ) ،(TLRsگیرندههای بین غشایﯽ شناخت الگو هستند که نقشﯽ بالقوه

در شناخت پاتوژن و پاسﺦ ایمنﯽ ذاتﯽ از ﻃریﻖ فعال کردن مسیرهاي سیگنالینﮓ
التهابﯽ مﺨتلﻒ دارند) .(8التهاب بافت چربﯽ میتواند سبب القای وﺿعیت التهابﯽ
سیستمیﮏ یا موﺿعﯽ در بدن شود بهﻃوریکه این التهاب میتواند منشﺄ بسیاري
از اختاللهای متابولیﮏ ،دیابت نوع  2و بیماري ﻗلبﯽ -ﻋروﻗﯽ به شمار آید).(9،10
فعالیت ورزشﯽ از ﻃریﻖ آثار ﺿدالتهابﯽ خود ،نتایج سودمندي را در بیماریهای
متابولیکﯽ واسﻄهگری میکند) .(11با توجه به آثار پیشالتهابﯽ لیﭙیدهاي
مﺨتلﻒ ،تﺄثیر کلیدي ﺿدالتهابﯽ فعالیت ورزشﯽ ،محدود کردن تﺠمﻊ لیﭙید
)از ﻃریﻖ کاهش توسعه بافت آدیﭙوز یا کاهش تﺠمﻊ لیﭙید در ﻋﻀله و کبد(
است) .(11بهﻋالوه ،با محدود شدن توسعه بافت آدیﭙوز ،فعالیت ورزشﯽ فراخوانﯽ
ماکروفاژهاي پیشالتهابﯽ  M1و  CD8+لنفوسیتهای  Tرا کاهش میدهد).(10
رهاسازي سایتوکینها مﺜل  6-ILدر ﻋﻀله فعال و درنتیﺠه تولید آنتاگونیست
گیرنده  1-ILتوسط منوسیتها و ماکروفاژها ،میتواند بیانگر ﻋمل ﺿدالتهابﯽ مهﻢ
فعالیت ورزشﯽ باشد) .(11فعالیت ورزشﯽ ،همﭽنین میتواند بیان و فعالسازی
 TLR4را در بافتهای مﺨتلﻒ و انواع سلولها کاهش دهد و این موﺿوع به
توانایﯽ فعالیت ورزشﯽ در حفاﻇت ﻋلیه آثار آسیبزای چاﻗﯽ بر مﯽگردد).(12
همﭽنین در سالهای اخیر ﻋالﻗه زیادی به مﻄالعه روی گیاهان دارویی برای
یافتن مکملهای ﺿداکسایشی و نقش مصرف این ترکیبها در محافﻈت بدن
به وجود آمده است) .(13رژیﻢ غذایﯽ بومﯽ مدیترانه غنﯽ از غذاهاي گیاهﯽ
)سبزیﺠات ،میوه و دانهها( و زیتونها ،روغنزیتون و چربیهای جانوري اشباع به
مقدار کﻢ اسـت .به تازگی آثار مﺜبت رژیﻢهای غذایﯽ با اسید چرب غیراشباع در
درمان بیماریهای ﻗلبﯽ-ﻋروﻗﯽ و سرﻃان موردتوجه ﻗرارگرفته است .روغنزیتون
حاوي این اسیدهاي چرب غیراشباع است .ترکیبهای روغنزیتون داراي خواص
آنتﯽاکسیدانﯽ ،ﺿدآریتمﯽ و ﺿدالتهابﯽ و گشادکنندگی ﻋروﻗﯽ هستند .ازجمله
ترکیبهای موجود در روغنزیتون هیدروکسﯽ تایروزول است که داراي چندین
خواص بیولوژیکﯽ ازجمله فعالیت ﺿدالتهابﯽ ،ﺿد ﻗارچﯽ ،ﺿدویروسی و ﺿد
باکتریایی است).(14،15
با توجه به مباحﺚ مورد اشاره و با توجه به اینکه تاکنون در زمینه میزان تﺄثیر
تمرین استقامتی به همراه روغنزیتون بر فاکتور  CD22و  TLR4تحقیﻖهای
بسیار اندکی انﺠام شده است ،سوال پﮋوهش حاﺿر این است که آیا یﮏ دوره
دوماهه تمرینهای استقامتی با و بدون مصرف روغنزیتون بر فاکتورهای CD22
و  TLR4در رتهای ویستار چاق تاثیرگذار است؟

تغذیه موشهای صحرایی:
ابتدا غذای استاندارد موشها محاسبه شده و بر اساس آن رژیﻢ پرچرب استفاده
شد .رتها به مدت یﮏماه تحت رژیﻢ پرچرب ﻗرار گرفتند .بعد از رژیﻢ پرچرب
تمرینهای استقامتی و مکملدهی روغنزیتون آغاز شد.
شرایط زیستی حیوانها در گروه کنترل به جز انﺠام تمرینهای روزانه در سایر
وﻗتها مشابه گروه تمرین بود.
رتها به ازای  100گرم وزن بدن روزانه به  10گرم پلت )غذای استاندارد رتها(
نیاز دارند .با این وجود ،در این پﮋوهش رتها به ﻃور آزادانه به غذای پرچرب
دستساز محقﻖ به اندازه موردنیاز دسترسی داشتند.
به دلیل موجود نبودن غذای پرچرب آماده مﺨصوص رتها در ایران ،غذای مورد
استفاده در این پﮋوهش ﻃبﻖ نﻈر متﺨصصان دام و ﻃیور تهیه شد .ترکیبهای
استفاده شده در تهیه غذای رتها در جدول زیر آمده است.گاواژدهی از ﻃریﻖ
دهان به وسیله سرنﮓ مﺨصوص به میزان  5سیسی هرصبﺢ ساﻋت 8به رتها
و به مدت یﮏ ماه خورانده میشد.
برنامه تمرین استقامتی:
رتهای چاق شده در هفته اول به مدت  10دﻗیقه با سرﻋت  22متر در دﻗیقه روی
تردمیل دویدند و با رﻋایت اصل اﺿافه بار تمرینی ،هر هفته  15دﻗیقه به مدت و
 1متر بر دﻗیقه به شدت تمرین اﺿافه شد تا در هفته هشتﻢ به  60دﻗیقه با شدت
 29متر به دﻗیقه رسید).(16
در ابتدا و انتهای هر جلسه تمرین ،پنج دﻗیقه گرم کردن و پنج دﻗیقه سرد کردن
با سرﻋت 10متر در دﻗیقه انﺠام شد.
جراحی و خونگیری:
همه حیوانها گروه کنترل و تمرین و مکمل روغن زیتون 48 ،ساﻋت پس از
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مواد و روشها:
روش تحقیﻖ از نوع تﺠربی است که تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی و مکمل
روغن زیتون را بر فاکتورهای  TLR4و  CD22سرمی در موشهای نر ویستار
چاق میسنﺠد 40 .سر رت نﮋاد ویستار جوان از انستیتو پاستور کرج خریداری
شدند .حیوانهای مورد آزمایش در این تحقیﻖ در ﻗفسهاي پلﯽکربنات ساخت
شرکت انحصاري رازي راد با اندازه تقریبی  54 × 34 × 21سانتیمتر نگهداري
میشدند .براي جذب ادرار و مدفوع حیوانها و همﭽنین راحتﯽ آنها از تراشه و
بریدههاي چوب استفاده شد .هر دو روز یﮏ بار ،تراشههاي چوب تعویﺾ و هر
هفته یﮏ بار نیز ﻗفسها شستوشو و نﻈافت میشد .در مﻄالعه حاﺿر و در این
دوره )سازگاری با محیط( ،در هر ﻗفس پنﭻ سر موش صحرایﯽ نگهداري مﯽشد.
همﭽنین براي تهویه جریان هواي حیوانخانه ،از یﮏ دستگاه تهویه معمولﯽ
استفاده شد .این دستگاه در تمام مدت شبانه روز روشن بود.

آشنایی آزمودنیها با دویدن روی نوارگردان و گروهبندی آنها:
پس از دو هفته نگهداری آزمودنیها ،نمونهها به مدت  14روز تحت برنامه آشنایی
با نحوه فعالیت روی نوارگردان الکتریکی حیوانی ﻗرار گرفتند .این نوارگردان
حیوانی هوشمند دارای پنج کانال جداگانه بود که همه آیتﻢهای مربوط به آن
مانند مقدار شیب )مﺜبت و منفی( ،سرﻋت و زمان توسط برنامه هوشمند کنترل
میشد .همﭽنین این نوارگردان ﻗابلیت برنامهریزی برای  20برنامه جداگانه و
اجرای خودکار آنها را داشت .در این دوره مقدار شوك الکتریکی به میزان 0/1
میلیولت ثابت بود .در دوره آشنایی ،شیب نوارگردان صفر درصد ،سرﻋت 10-15
متر بر دﻗیقه و مدت تمرین  5-10دﻗیقه در روز بود).(16
موشها پس از مﻄابقت وزنی به ﻃور تصادفی به پنج گروه-1 :کنترل پایه )دو
ماهه(-2 ،کنترل )ششماهه(-3،تمرین استقامتی -4تمرین استقامتی و روغن
زیتون  -5روغن زیتون تقسیﻢبندی شدند .گروه کنترل پایه )دو ماهه( به تعداد 10
سر در ابتدای دوره پﮋوهش برای کنترل متﻐیرهای پایه و به ﻋنوان گروه مرجﻊ در
روش آزمایشگاهی مورد نﻈر ،جراحی و نمونهبرداری شده و در یﺨﭽال آزمایشگاه
نگهداری شدند .گروه کنترل )شش ماهه( نیز موشهای صحرایی نر سه ماهه
ویستار به تعداد  10سر که تا پایان دوره هشت هفتهای تحقیﻖ در هیﭻگونه تمرین
ورزشی شرکت نکردند و به صورت آزادانه از غذای استاندارد و آب برخوردار بودند
و در پایان دوره در سن شش ماهگی جراحی شدند .گروه روغن زیتون به تعداد
 10سر در ﻃول تحقیﻖ ،روغن زیتون را به میزان یﮏ گرم به ازای هر کیلو گرم
وزن بدن ) 0/09گرم  9+سﯽسﯽ سالین( از ﻃریﻖ گاواژ دریافت کرده ،ولی در
تمرینهای استقامتی شرکت نکردند و در نهایت ،گروههای تمرین استقامتی و
تمرین استقامتی و روغن زیتون نیز شامل  20سر موش صحرایی نر ویستار بود
که برای پنج روز در هفته )یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه ،پنﺠشنبه و جمعه( و به
مدت هشت هفته در برنامه تمرین استقامتی روی نوارگردان الکترونیکی هوشمند
حیوانی شرکت کردند.
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آخرین جلسه تمرین ،ﻃبﻖ برنامه از پیش تعیین شده و با استفاده از شیوه مناسب،
بیهوش ،کشته و جراحﯽ شدند .در این تحقیﻖ سعﯽ بر آن بود تا حیوانهای مﻄالعه
شده در کمترین زمان ممکن و با حداﻗل درد و آزار کشته شوند .بنابراین ،ابتدا
آزمودنیها توسط روش تنفسی بیهوش و پس از آن بﺨش اﻋﻈﻢ خون )حدود
 4-5میلیلیتر( آنها برای بررسی استفاده شد .برای سنﺠش میزان فاکتور CD22
و  TLR4سرمی از کیت اﻻیزا شرکت  My Bio Sourceبه شماره کاتالوگ
 MB57221826استفاده شد.
روشهاي تحليل آماري:
ابتدا ویﮋگﯽهاي آزمودنﯽها و دادههاي تحقیﻖ با استفاده از آمار توصیفﯽ در
ﻗالب جدولهای مربوﻃه و به صورت میانگین ،انحراف استاندارد و درصد تﻐییرها
خالصه و جمﻊبندي شد .همﭽنین در بﺨش استنباﻃی ،ابتدا توزیﻊ هنﺠار دادهها
توسط آزمون شاپیروولﮏ و تﺠانس واریانس به وسیله آزمون لون ارزیابﯽ و تﺄیید
شد .سﭙس برای تعیین اختالف میزان شاخﺺهای مربوﻃه در بین گروهای مورد
نﻈر از آزمون  Anovaدو ﻃرفه و سﭙس تعقیبی توکی یا جیمزهاول استفاده شد.
در ﺿمن تمامی محاسبههای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS21و در سﻄﺢ
معناداري کمتر از  0/05انﺠام شد.

جدول  :3نتایج وﺿعیت سابقه آسیب ﻗبلی و آسیب جدید نمونه مورد بررسی
نتایج تحلیل واریانس
Sig.
F

6/4

0/005

نتایج آزمون تعقیبی توکی
اختالف متوسط
مقایسه بین گروهی
(±SEمیانگین)

Sig.

کنترل با مکمل

5/1±5/4

*0/008

کنترل با تمرین

3/1±6/4

0/09

کنترل با مکمل+تمرین

5/1±5/4

*0/007

مکمل با تمرین

-1/1±8/4

0/60

مکمل با مکمل+تمرین

0/1±02/4

1/0

تمرین با مکمل+تمرین

1/1±8/4

0/59

* تفاوت معنادار ( )P>0/05

نتایج:
نتایج حاصل از آمار توصیفی این تحقیﻖ به تفکیﮏ گروههای آزمایشی و کنترل
در جدولهای  1و 2آمده است.
جــدول .1آمــار توصیفــی مربــوط بــه ســﻄوح ســرمی  TLR4رتهــای نــر چــاق
در گروههــای کنتــرل و آزمایشــی
گروه
کنترل ()n=10
مکمل ()n=10
تمرین ()n=10

میانگین

خﻄای

حداﻗل

)(pg/ml

6/36

استاندارد )(SE

1/79

0/90

0/41

0/20

2/72

0/84

0/90

حداکﺜر

)(pg/ml

)(pg/ml

0/10

11/30
2/50
5/40

جــدول .1آمــار توصیفــی مربــوط بــه ســﻄوح ســرمی  CD22رتهــای نــر چــاق
در گروههــای کنتــرل و آزمایشــی
گروه
کنترل ()n=10
مکمل ()n=10
تمرین ()n=10

)(pg/ml

75/30

1096/20
259/20

735/46

173/61

151/48

33/01

58/10

381/42

125/78

142/80

716/0

184/78

23/37

121/20

249/0

با توجه به نتایج جدول  ،3اثر تعاملی معنادار نیست .بنابراین میتوان به بررسی
اثرهای ساده پرداخت .نتایج نشان میدهد که تﺄثیر مصرف مکمل روی غلﻈت
سرمی  TLR4معنادار است ) .(P=0/002برای مقایسه تﺄثیر مصرف مکمل بین
گروهها نیاز به استفاده از آزمون تحلیل واریانس یﮏ راهه و آزمون تعقیبی توکی
)به دلیل همگنی واریانسها و نبود معناداری آزمون لون( است .جدول  6نتایج
آزمون تحلیل واریانس یﮏ راهه و آزمون تعقیبی توکی را نشان میدهد.
بر اساس آزمون تعقیبی توکی تفاوت معناداری بین گروه مکمل و کنترل)(P=0/008
مشاهده میشود .به ﻋبارت دیگر ،فرﺿیه اول پﮋوهش مبنی بر تﺄثیر مصرف مکمل
روغن زیتون بر غلﻈت سرمی  TLR4پذیرفته شده و فرض صفر رد میشود.
فرﺿیه دوم پﮋوهش بیان میکند که »هشت هفته تمرین استقامتی بر سﻄوح
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تمرین+مکمل
()n=10

میانگین

)(pg/ml

خﻄای

استاندارد )(SE

حداﻗل

حداکﺜر

)(pg/ml

نمودار  .1سﻄوح سرمی  TLR4در گروههای بررسی شده پس از اﻋمال
مداخله در رتهای ویستار نر چاق
)*معناداری در مقایسه با گروه کنترل)((P<0/05
سرمی  TLR4رتهای ویستار نر با رژیﻢ پرچرب تﺄثیر دارد« .برای بررسی این
فرﺿیه از آزمون تحلیل واریانس دوراهه استفاده شده که نتایج آن در جدول 3
اراﺋه شده است .ﻃبﻖ نتایج این جدول ،اثر تعاملی بین تمرین و مکمل وجود ندارد،
بنابراین میتوان اثر اصلی اجرای هشت هفته تمرین استقامتی را بررسی کرد.
همانﻃور که در جدول مالحﻈه میشود هشت هفته تمرین استقامتی بر سﻄوح
 TLR4تﺄثیر معنادار ندارد .بر این اساس فرض دوم پﮋوهش رد شده و فرض صفر
مبنی بر نبود تﺄثیر هفته تمرین استقامتی بر سﻄوح سرمی  TLR4پذیرفته میشود.
فرض سوم پﮋوهش بیان میکند که »هشت هفته تمرین استقامتﯽ به همراه
مصرف مکمل روغنزیتون بر  TLR4سرمی رتهای ویستار نر چاق تﺄثیر دارد«.
در جدول  3با توجه نتایج آزمون تعقیبی توکی ،تفاوت معناداری بین گروه کنترل و
گروه مکمل+تمرین ) (P=0/007مشاهده میشود .بنابراین ،فرض سوم پﮋوهش
مبنی بر تﺄثیر هشت هفته تمرین استقامتی به همراه مصرف مکمل روغن زیتون
پذیرفته شده و فرض صفر رد میشود .با این حال تعاملی بین تمرین و مکمل
وجود ندارد)جدول .(3
فرﺿیه چهارم پﮋوهش بیان میکند که »مصرف مکمل روغن زیتون بر سﻄوح
سرمی  CD22رتهای ویستار نر چاق تﺄثیر دارد« .برای آزمون این فرﺿیه از
روش تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد .از این رو پس از اجرای آزمون دوراهه
برای بررسی وجود تعامل ،برای مقایسه گروهها از آزمون تحلیل واریانس یﮏ راهه
و آزمون تعقیبی جیمز-هاول استفاده میشود .نتایج در جداول  3اراﺋه شده است.
با توجه به نتایج جدول  ،7اثر تعاملی معنادار نیست ،بنابراین میتوان به بررسی
اثرهای اصلی پرداخت .نتایج نشان میدهد که تﺄثیر مصرف مکمل روی غلﻈت
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سرمی  CD22معنادار است ) .(P=0/003با این حال برای مقایسه و تصمیﻢگیری
دﻗیﻖتر تﺄثیر مصرف مکمل بین گروهها نیاز به استفاده از آزمون تحلیل واریانس
یﮏراهه و آزمون تعقیبی جیمز-هاول )به دلیل نبود همگنی واریانسها و معناداری
آزمون لون) ((P=0/02است .جدول  8نتایج آزمون تحلیل واریانس یﮏراهه و
آزمون تعقیبی جیمز-هاول را نشان میدهد.

نمودار  .2سﻄوح سرمی  CD22در گروههای بررسی شده پس از اﻋمال
مداخله در رتهای ویستار نر چاق
بر اساس آزمون تعقیبی جیمز-هاول تفاوت معناداری بین گروه مکمل و کنترل
مشاهده نمیشود)نمودار .(2به ﻋبارت دیگر فرﺿیه اول پﮋوهش مبنی بر تﺄثیر
مصرف مکمل روغن زیتون بر غلﻈت سرمی  CD22رد شده و فرض صفر پذیرفته
میشود.
»
فرﺿیه پنﺠﻢ پﮋوهش بیان میکند که هشت هفته تمرین استقامتی بر سﻄوح
سرمی  CD22رتهای ویستار نر چاق تﺄثیر دارد« .برای بررسی این فرﺿیه از
آزمون تحلیل واریانس دوراهه استفاده شده که نتایج آن در جدول  3اراﺋه شده
است .ﻃبﻖ نتایج این جدول اثر تعاملی بین تمرین و مکمل وجود ندارد ،بنابراین
میتوان اثر اصلی اجزای هشت هفته تمرین استقامتی را بررسی کرد .همانﻃور
که در جدول  8مالحﻈه میشود ،هشت هفته تمرین استقامتی بر سﻄوح CD22
تﺄثیر معنادار ندارد .بر این اساس ،فرض پنﺠﻢ پﮋوهش رد شده و فرض صفر
پذیرفته میشود.
فرﺿیه ششﻢ پﮋوهش بیان میکند که »هشت هفته تمرین استقامتی به همراه
مصرف روغن زیتون بر سﻄوح سرمی  CD22رتهای ویستار نر چاق تﺄثیر دارد«.
در جدول  8با توجه نتایج آزمون تعقیبی جیمز-هاول ،تفاوت معناداری بین گروه
کنترل و گروه مکمل+تمرین مشاهده نمیشود .بنابراین ،فرض ششﻢ پﮋوهش
مبنی بر تﺄثیر هشت هفته تمرین استقامتی به همراه مصرف مکمل روغن زیتون
رد شده و فرض صفر پذیرفته میشود.

روغنها یکی از اجزای اصلی رژیﻢ غذایی هستند که مصرف صحیﺢ آنها
میتواند در پیشگیری از برخی بیماریها مفید واﻗﻊ شود .یکی از این مواد،
روغن زیتون است .ترکیبهای روغن زیتون داراي خواص آنتﯽاکسیدانتﯽ،
ﺿدآریتمﯽ و ﺿدالتهابﯽ وگشادکنندگﯽ ﻋروﻗﯽ هستند)  .(14روغنزیتون
سبب بهبود تنﻈیﻢ گلوکز ،افـزایش تريگلیسیرید سرم و کاهش سﻄوح
لیﭙوپروتﺌین بـا تراکﻢ باﻻ ) (HDLسرم میشود .فعال شدن این پروتﺌین
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بحث :

نتایج نشان داد تﺄثیر مصرف مکمل زیتون روی غلﻈت سرمی TLR 4
معنا دار است  .نتایج حاصله با مﻄالعه های ربیعی و همکاران ) (19 )(1392
و مقدمنیا و همکاران)  (17 )(1395ناهمسو و با مﻄالعههای  Tutinoو
همکاران )  de Bock ، (20 )(2012و همکاران )  (21 )(2013همسو است .
یکی از مهﻢترین ﻋوامل تﺄثیرگذار بر سالمتی ،تﻐذیه است .الگوی مصرف
مواد غذایی نقش مهمی در ایﺠاد بیماری ها یا پیشگیری از آن ها دارد .

بهنوبه خود منﺠر به فعالیت سیگنال درونسلولی فاکتور هستهای کاپا
و تولید سیتوکینها میشود و تحریﮏ دستگاه ایمنی ذاتی را به دنبال
دارد)  .(17در مﻄالعه  Sorigureو همکارانش )  (2013مشـﺨﺺ شد که
مصرف روغنزیتون آثار مفیدي بر ﻋوامل خﻄرزاي ﻗلبﯽ -ﻋروﻗﯽ ،بهویﮋه
در صورت وجود چاﻗﯽ و بهبود تحمل گلوکز دارد و همﭽنین میتواند بر
غلﻈت سرمی  TLR4تاثیر معناداری داشته باشد .جلیلی و همکارانش
)  (1394در مﻄالعهای دریافتند که مصرف روغن زیتون در دوزهای متفاوت
سبب کاهش سﻄﺢ چربی خونی و محیﻄی میشود)  .( 22یکی از دﻻیل
احتمالی کاهش التهاب پس از مکمل سازی روغن زیتون ،برخورداری این
مکمل از اسید اولﺌیﮏ است که میتواند تولید رادیکالهای آزاد را کاهش
داده و سبب کاهش التهاب شود ) .(23
همﭽنین نتایج نشان داد که  8هفته تمرین استقامتی بر سﻄوح  TLR4و
 CD 22تﺄثیر معنادار ندارد  .یافته های مﻄالعه حاﺿر با یافته های Booth
و همکاران)  ،(24 )(2010و  Lancasterو همکاران)  (12 )(2014ناهمسو
است .ﻻن کاستر و همکاران بیان کردند که تمرینهای ورزشﯽ میتواند
سﻄوح در گردش لیگاندهاي ) TLRکه در بیماریهای متابولیﮏ افزایش
پیدا مﯽکنند( را کاهش دهد)  .(12ناتان و همکاران نشان دادند که سه
هفته تمرین ورزشﯽ )بهصورت  5بار در هفته ،دویدن روي نوار گردان
با سرﻋت  m/min30به مدت  30دﻗیقه در روز( سبب کاهش التهاب
مﻐزي بهواسﻄه کاهش معنادار بیان و میزان پروتﺌین  TLR4دررتهاي
نر دچار سکته مﻐزي شده است )  Zeng .(25و همکاران نشان دادند
که به دنبال تمرین ورزشﯽ هوازي )  12هفته و  5بار در هفته دویدن
روي نوار گردان با سرﻋت  m/min13به مدت  60دﻗیقه در روز( مقادیر
 TLR4و  NF-KBدر موشهای تحت رژیﻢ غذایﯽ پرچرب کاهش داشته
است)  .(14نتایج پﮋوهش  Boothو همکاران)  (2010نیز نشانگر آن بود
که یﮏ ساﻋت پس از این ورزش هوازي شدید بیان  TRL 4و TRL 2
در مونوسیتها افزایش یافته است .این نتیﺠه آنها را به فرﺿیهشان که
فعالیتهاي ورزشﯽ استقامتﯽ و شدید ممکن است از ﻃریﻖ تﻐییر در بیان
گیرندههاي  TRL4موجود در سلولهاي خونﯽ سبب تﻐییرهای موﻗتﯽ در
ایمنﯽ ورزشکاران شود ،نزدیﮏترکرد)  .(24همﭽنین نتایج پﮋوهش اولویورا
و همکاران)  ،(26 )(2016زگمن و همکاران)  (13 )(2011نیز نشان داد
فعالیت ورزشﯽ مقادیر پروتﺌین  TLR 4را کاهش می دهد .
فعالیت ورزشی یﮏ جزء مهﻢ از روشهای کسب سالمت و یﮏ شیوه
جداییناپذیر برای کنترل چاﻗی است .انﺠمن دیابت آمریکا برای افراد مبتال
به دیابت نوع  2پیشنهاد میکند که تمرینهای هوازی را حداﻗل  120دﻗیقه
با شدت متوسط یا حداﻗل  90دﻗیقه تمرینهای هوازی با شدت باﻻ در هفته
انﺠام دهند ،بیشتر افراد هنوز معتقدند که برای باﻻ بردن سالمتی ﻗلبی -
ﻋروﻗی و برای کاهش وزن بهترین حالت تمرین و ورزش همان تمرینهای
تداومی با شدت متوسط است که نیازمند صرف زمان زیادی هستند .به
هرحال ،کمبود زمان و کاهش ﻗند خون که در تمرینهای تداومی دیده
می شود از موانﻊ بهبود سﻄوح  TLR 4در نمونه مورد مﻄالعه است ) .(26
همﭽنین نتایج نشان داد تﺄثیر مصرف مکمل زیتون روی غلﻈت سرمی
 CD22معنادار نیست .این پروتﺌین یﮏ مولکول تنﻈیﻢکننده است که
وﻇیفهاش جلوگیری از بیش فعالی دستگاه ایمنی و بروز بیماریهای خود
ایمنی است)  .(27پﮋوهشها نشان دادهاند مداخلههای سبﮏ زندگی از
ﻗبیل فعالیتهای ورزشی در مدیریت سﻄوح  CD22تاثیر ندارد .شیوههای
گوناگون ورزش آثار متفاوتی بر کنترل این مولفه دارند .تمرین استقامتﯽ یا
هوازی به ﻋنوان بهترین روش ،سبب کاهش غلﻈت تستوسترون و افزایش
غلﻈت کورتیزول مﯽشود و در مدیریت سﻄوح  CD22تاثیر معناداری
ندارد ) .(27
نقش این پروتﺌین در بدن که از آن به ﻋنوان یﮏ ماده حیاتی یاد
میشود واﺿﺢ و روشن است و تﺄثیر آن در رشد و اﻋمال حیاتی بدن
بسیار مهﻢ است ،به خصوص برای ورزشکاران .از لحاظ فیزیولوژیﮏ،
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هیدروکسﯽ تایروزول است که داراي چندین خواص بیولوژیکﯽ ازجمله
.(18 )  ﺿدویروسی و ﺿد باکتریایی است، ﺿد ﻗارچﯽ،فعالیت ﺿدالتهابﯽ
 از مکملTLR4  پیشنهاد میشود برای افزایش غلﻈت،با توجه به نتایج
 همﭽنین پیشنهاد میشود تمرین استقامتﯽ.روغن زیتون استفاده شود
TLR 4 به همراه مصرف مکمل روغن زیتون برای تاثیرگذاری بر میزان
 با وجود کاهش، همﭽنین با توجه به این که در مﻄالعه حاﺿر.استفاده شود
 این متﻐیرها،مشاهده شده در متﻐیرهای مورد مﻄالعه پس از دوره تمرینی
 توصیه میشود،هنوز نسبت به گروه کنترل در سﻄﺢ باﻻتری ﻗرار داشتند
 شدت و حتی نوع تمرین هوازی بر میزان کاهش این متﻐیرها،ﻃول دوره
 به نﻈر میرسد مورد مذکور در نتایج حاصل از تمرینهای.بررسی شود
 از ﻃرفی با توجه به محدودیتهای پﮋوهش حاﺿر.ورزشی تاثیرگذار باشد
نﻈیر نبود امکان آزمایشهای وسترن بالت و آزمایشهای موازی روی
 پیشنهاد میشود در آینده مﻄالعههای مشابهی با در،نمونههای سرم خون
. نﻈر گرفتن آزمایش های مذکور انﺠام گیرد
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