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مقاله اصیل
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از ریشهکنی عفونتهای ویروسی میشوند که از جمله آنها میتوان

مقدمه
واژه سایتوکين از کلمات یونانی سایتو به معنی سلول و کاین به

یک سایتوکين تنظيمکننده سيستم ایمنی است که در موش و انسان

معنی حرکت گرفته شده است .سایتوکينها پپتيدها یا پروتيينهایی

توسط سلولهای مختلفی از جمله مونوسيتها ،ماکروفاژها،

هستند که بهعنوان مولكولهایی معرفی شدهاند که توسط سلولهای

سلولهای  Bو سلولهای  Tتوليد میشود .نشان داده شده است که

دستگاه ایمنی توليد و رها میشوند و واسطهی توليد پاسخهای ایمنی

 IL-10میتواند بهطور مستايم از توليد سایتوکينها توسط سلولهای

سایتوکينهای وابسته به سلولهای کمكی  Tنوع 1

 Tجلوگيری کند .افزونبراین این سایتوکين از بلوغ سلولهای

هستند 1.برخال

که با عفونتهای ویروسی ماابله میکنند ،تعدادی از سایتوکينها مانع
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دندریتيكی نيز جلوگيری میکند

3-5

و به نظر میرسد فعالسازی
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به سایتوکين اینترلوکين  )IL-10( 10اشاره کرد.

2و3

بهطور کلی

IL-10

تاثیر ادجوانتی ورزش استقامتی در واکسیناسیون ویروس هرپس سیمپلكس  1و سطوح  IL-10و گرانزیم  Bدر مدل موش

ایمونولوژیكی آن میتواند مانع مبارزه بدن با عفونتهای ویروسی

97

فعاليتهای ورزشی حاد آزاد میشوند میتوانند در فعالسازی هر دو
18-20

شود .از سویی دیگر ،گرانزیم  Bیک پروتئاز سيستيينی است که در

بازوی ایمنی اکتسابی و ذاتی به سيستم ایمنی کمک کند،

گرانولهای سيتوپالسميک لنفوسيتهای  Tسایتوتوکسيک و

نكته که فعاليتهای ورزشی با چه مكانيسمهای ایمونولوژیكی باعث

سلولهای کشنده طبيعی وجود دارد .گرانزیم  Bبرای ایجاد ليز

اثرات ادجوانتی در واکسنها میشوند هنوز مشخص نشده است .از

که بخشی از پاسخهای ایمنی سلولی است مورد نياز

سویی دیگر با وجود اینکه برای استفاده موثر از ادجوانتهای

سلولهای هد

این

است و میتواند باعث فعال کردن آپوتوزیس در سلولهای هد

مختلف در واکسن باید در دورههای یادآور واکسنها نيز ادجوانتها

شود 6-8.نشان داده شده است که  IL-10باعث مهار آزاد شدن گرانزیم

استفاده شوند 17.تاکنون مطالعات انجام شده در این زمينه از ورزش به

 Bو کاهش فعاليت سایتوتوکسيک سلولهای  Tمیشود.

9

عنوان ادجوانت در دورههای یادآور واکسن استفاده نكردهاند .این

تبخال یا عفونت هرپس سيمپلكس یک بيماری ویروسی است که

خود میتواند دليلی بر عدم تاثير ادجوانتی فعاليت ورزشی در مورد
21و22

هد

از پژوهش حاضر بررسی تاثير

توسط ویروسی به همين نام ایجاد میشود و در موضع درگير به

برخی از مطالعات باشد.

صورت التهاب و مجموعه تاولهای ریز نمایان میشود .ویروسهای

ادجوانتی یک وهله فعاليت ورزشی استاامتی با شدت متوسط در

هرپس سيمپلكس نوع  )HSV-1( 1در همه جا بهعنوان عامل پاتوژن

واکسيناسيون اول  HSV-1و همچنين یادآورهای آن بر سایتوکين

انسانی موجود بوده و قادر به ایجاد عفونتهای اوليه ،نهفته و عود

 10در محيط کشت سلولهای طحال و همچنين ميزان گرانزیم  Bدر

کننده میباشند 10.ارزیابی عفونت هرپس سيمپلكس در سراسر جهان

نمونه موشی بود.

IL-

حكایت از افزایش شيوع آن در دو دهه گذشته دارد و بر اساس
برآوردها ،حدود یکسوم جمعيت جهان از عفونت ویروس هرپس
سيمپلكس رنج میبرند ،با اینحال ،اغلب تظاهرات بالينی به شرایط

روش بررسي

ایمنی ميزبان ،محل تلايح ویروس و سویههای ویروسی بستگی

تعداد  32موش  BALB/c inbredماده (چهار تا پنج هفته،

دارد10.و 11واکسنها در مبارزه با بيماریهای عفونی موجب جلوگيری

ميانگين وزنی  )17/67 gاز موسسه پاستور خریداری شدند .موشها

از مرگومير فراوان ناشی از عفونتها شده است و امروزه بهعنوان

بهطور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند (هر گروه هشت موش) که

یک استراتژی موفق در کنترل عفونتها بهکار میروند.

12

این چهار گروه عبارت بودند از :گروه کنترل که به این گروه محلول

ادجوانت (یاور) مورد نياز است .واژه ادجوانت به معنی کمک یا

 HSV-1دریافت کردند (گروه  ،)Vدریافت کننده واکسن  HSV-1و

افزایش مشتق شده است .ادجوانتها ترکيباتی هستند که واکنش

یک وهله ورزش استاامتی در اولين تزریق (گروه  )VEو دریافت

13و14

کننده واکسن  HSV-1و یک وهله ورزش استاامتی در اولين تزریق

ادجوانتها باید مطابق معيارهایی انتخاب شوند که از جمله آنها

واکسن و همچنين یادآورهای آن ) .(VE3موشها دو هفته در

گونههای هد  ،نوع آنتیژن ،نوع و مدت پاسخ ایمنی مورد نياز برای

حيوانخانه نگهداری شدند تا با محيط آشنا شوند و آمادگی انجام

حفاظت میباشد 15.ادجوانتها میتوانند به دو دسته اندوژنوس و

ورزش روی نوارگردان را داشته باشند.

ایمنی عليه آنتیژنهای تلايح شده با آنها را افزایش میدهند.

اگزوژنوس تاسيم شوند .ادجوانتهای اگزوژنوس میتوانند اجزای

برای انجام پروتكل ورزش موشها سه روز پيش از انجام ورزش

شيميایی یا ميكروبی و یا ترکيبات توکسيک باشند .از سویی دیگر

اصلی دوبار در روز مراحل آشناسازی را پشت سر گذاشتند .یک

ادجوانتهای اندوژنوس عواملی هستند که توسط سلولهای مختلف

وهله ورزش استاامتی شامل دویدن با سرعت  22متر بر دقياه با

بدن توليد میشوند و مثل ادجوانتهای اگزوژنوس فعاليت سيستم

شيب  -5درجه (شدت معادل  %75-90بيشينهی اکسيژن مصرفی) به

ایمنی را افزایش میدهند.

16و17

پيشنهاد شده است که سيگنالهای

خطر مانند اینترلوکين  6که از قسمتهای مختلف بدن در پاسخ به

مدت یک ساعت برای موشها در نظر گرفته شد.

23و24

بالفاصله پس

از جلسه ورزش استاامتی واکسن  HSV-1بهصورت درون عضالنی

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2018 May;76(2):96-102
http://tumj.tums.ac.ir
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برای تاثيرگذاری بيشتر واکسنها استفاده از عواملی به نام

بافر نمک فسفات ) ،(PBSتزریق شد( ،گروه  ،)Pگروهی که واکسن
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تزریق شد .دومين واکسن ،دو هفته پس از اولين واکسن و واکسن

ميزان آزاد شدن مولكول گرانزیم  Bبهوسيله سلولهای ایمنی پس

سوم دو هفته پس از واکسن دوم تزریق گردید .برای گروه  VE3در

از تحریک تحریک دوباره با آنتیژن به وسيله االیزای گرانزیم

دومين و سومين تزریق واکسن همانند تزریق اول از یک وهله ورزش

موشی

استاامتی پيش از تزریق یادآورهای واکسن استفاده شد .در طی

) MN, USAارزیابی شد .بهصورت خالصه اسپلينوسيتها در

ورزش از هيچگونه شوک الكتریكی استفاده نشد و موشها توسط

پليتهای  96خانهای با یا بدون پروتيين کوکتيل کشت داده شد .پس

یک فرد دستكاری و نگهداری میشدند گروه واکسن هيچگونه

از  60ساعت انكوبه شدن در  ،37 °Cسوپرناتانت جمعآوری و با

تمرین ورزشی انجام ندادند .دو گروه واکسن و گروه کنترل پيش از

استفاده از روش االیزا و با توجه به کاردستور کيت اندازهگيری انجام

تزریق واکسن روی نوارگردان قرار میگرفتند تا اثرات احتمالی

شد .ماادیر مطلق گرانزیم  Bهر موش ) (Pg/mlاز تفریق ماادیر کمی

استرس نوارگردان کنترل شود .هيچكدام از متغيرها بر روی گروه

تحریک شده به تحریک نشده همان موش بهدست آمد.

(Mouse Granzyme B kit, R&D Systems, Minneapolis,

کنترل اعمال نشد .دو هفته پس از آخرین تزریق واکسن  32سر موش

جهت ماایسه دادههای گروههای مختلف با یكدیگر از روش

با رعایت نكات اخالقی در خصوص مطالعات حيوانی نخاعی شدند

آماری تحليل  One-way ANOVAو  Tukey's testاستفاده شد .ضمن

و در الكل هفتاد درجه غوطهور شدند.

اینکه از نرمافزار آماری

برای اندازهگيری شاخصهای پژوهش در شرایط استریل ،طحال
از بدن خارج گشت و در پليت درون بافر  PBSقرار گرفت .سپس،

SPSS software, version 22 (IBM SPSS,

) Armonk, NY, USAبرای انجام آزمونهای آماری استفاده شد.
 P<0/05معنادار در نظر گرفته شد.

بهصورت سوسپانسيون درآمد و دو بار در  PBSسرد با دور  300 gو
دمای  ،4 °Cبهمدت  10دقياه شستشو شد و به رسوب بهدستآمده
بافر ليزکننده به حجم پنج ميلیليتر اضافه گشت و بهمدت پنج دقياه

يافتهها

در دمای اتاق قرار گرفت .سپس ،به آنها بهمادار  5 mlمحيط سرم

نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه برای ميزان سایتوکين

جنين گاوی ) (FBSبه اضافه محيط کشت انستيتو حافظه رزول پارک

 10توليد شده از سلولهای طحال نشان دهنده وجود تفاوت معنادار

) %10(RPMI-1640اضافه شد و پس از عبور سلولها از الک سلولی،

بين گروههای پژوهش است ( Tukey's test .)P=0/001نشان دهنده

سه بار در ( PBSهمانند دفعه پيش) شستشو گردید .در ادامه ،در

تفاوت معنادار بين گروههای کنترل با تمام گروههای پژوهش است

محيط کشت  RPMI-1640+FBS 10%سوسپانسيون گشت و یک

( .)P=0/001گروههای واکسن و واکسن همراه با یک جلسه فعاليت

نمونه از آن با رنگ تریپان بلو رنگ شده و به کمک الم نئوبار

ورزشی در اولين تزریق واکسن بهعنوان ادجوانت افزایش معنادار در

شمارش گردید .در نهایت ،سلولها به سوسپانسيون  3×106سلول در

ماایسه با این گروه را نشان دادهاند درحالیکه گروه واکسن و یک

هر ميلیليتر رسانيده شد.

وهله ورزش استاامتی بهعنوان ادجوانت در اولين تزریق واکسن و

IL-

داده و با آنتیژن اختصاصی تحریک نموده ،در هر حفره 6×106

کنترل را نشان میدهند .همچنين نتایج پژوهش نشان دهنده تفاوت

سلول در هر  2 mlمحيط کشت قرار گرفت و به مدت  72ساعت در

معنادار بين گروههای  Vو  VEبا گروه  VE3میباشد (.)P=0/001

انكوباتور  37 °Cبه همراه  %5دیاکسيد کربن کشت داده شد و پس

بهنظر میرسد گروهی که یک وهله فعاليت ورزشی استاامتی را در

از  72ساعت سوپ رویی جمعآوری شد و تست اليزا برای سنجش

همه دورههای تزریق واکسن به عنوان ادجوانت داشته است کمترین

(R&D Systems,

ميزان  IL-10در ماایسه با گروههای دیگر واکسن را نشان داده است

ميزان سایتوکين مذکور با استفاده از کيت تجاری

) Minneapolis, MN, USAبر اساس کاردستور شرکت سازنده
انجام شد .حساسيت کيت برای اندازهگيری سایتوکينهای ،IL-10
 1/97 pg/mlبود.
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(نمودار .)1
همچنين نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه برای ميزان
گرانزیم  Bنشان دهنده وجود تفاوت معنادار بين گ روهه ای پژوهش
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از سوسپانسيون سلولی بهدست آمده در پليت  24خانهای کشت

یادآورهای آن کاهش معنادار در ميزان  IL-10در ماایسه با گروه

تاثیر ادجوانتی ورزش استقامتی در واکسیناسیون ویروس هرپس سیمپلكس  1و سطوح  IL-10و گرانزیم  Bدر مدل موش

99

نمودار  :1ميزان  IL-10در گروههاي پژوهش

نمودار  :2ميزان گرانزيم  Bدر گروههاي پژوهش

است ( Tukey's test .)P=0/001نشاندهنده وجود تفاوت معنادار

باعث آسيب ساختاری بيشتری به تارهای عضالنی میشود.

تمام گروهها با گروه  VE3میباشد ( .)P=0/001این نتایج پيشنهاد

این وجود ،برخی مطالعات نيز عدم تاثير فعاليتهای ورزشی بهعنوان

کننده افزایش معنادار گرانزیم  Bدر گروهی که یک وهله فعاليت

ادجوانت را نشان دادهاند Long .و همكاران نشان داده شد که یک

ورزشی استاامتی را در همه دورههای تزریق واکسن بهعنوان

وهله پياده روی با شدت متوسط  45دقياهای تاثيری بر پاسخهای

25و27و28

با

21

ایمونولوژیكی به واکسن در نمونههای پير و جوان نداشته است.

ادجوانت داشته است ،میباشد (نمودار .)2

همچنين  Bruunsgaardو همكاران نشان دادند که ورزشكاران که
فعاليت شدید و طوالنیمدت استاامتی را پيش از تزریق واکسن پشت

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده افزایش سطوح سایتوکين

سر گذاشتند تفاوت مشخصی در پاسخهای ایمنی به واکسن مشاهده
IL-

نشده است.

29

بهنظر میرسد مدت ،شدت فعاليتهای ورزشی و

 10بهدنبال استفاده از یک وهله ورزش استاامتی بهعنوان ادجوانت

همچنين نوع واکسنهای مورد استفاده میتواند دليلی بر تفاوتهای

واکسن  HSV-1در اولين تزریق واکسن و همچنين در گروه واکسن

موجود بين پژوهشهای انجام شده باشد .اما مطالعات انجام شده در

به تنهایی بوده است .اما مادار سایتوکين آزاد شده از سلولهای طحال

زمينه اثرات ادجوانتی ورزش تنها از یک وهله ورزش پيش از اولين

بهدنبال استفاده از یک وهله ورزش در اولين تزریق واکسن و

تزریق واکسن استفاده کردهاند .مطالعه حاضر اولين مطالعهای است که

یادآورهای آن کاهش یافته است .همچنين نتایج پژوهش حاضر نشان

به یادآورهای واکسن نيز توجه کرده است .نشان داده شده است که

دهنده افزایش معنادار در ميزان گرانزیم  Bدر گروهی که یک وهله

کارایی ادجوانتها در صورتی مشخص خواهد بود که در دورههای

فعاليت ورزشی استاامتی را در همه دورههای تزریق واکسن بهعنوان

بيان  IL-10به دنبال عفونتهای  HSVافزایش مییابد.

30و31

این

پژوهش انجام شده در زمينه تاثيرات فعاليتهای ورزشی به

سایتوکين بهعنوان فاکتور سرکوب کننده مهم در لنفوسيتهای  Tو

عنوان ادجوانت محدود میباشند .اثر ادجوانتی واکسن آنفوالنزا با

سلولهای عرضه کننده آنتیژن است .نشان داده شده است اثرات این

استفاده از پروتكل برونگرای مااومتی مشاهده شده است 25.همچنين

سایتوکين باعث تحریک سلولهای  Th2و همچنين سرکوب
12و32و33

همچنان که میدانيم

پاسخ آنتیبادی به واکسن آنفوالنزا در زنان بهدنبال یک وهله ورزش

پاسخهای سلولهای  Th1میشود.

برونگرا افزایش یافته است 26.نش ان داده ش ده که تمرین ات برونگرا

پاسخهای سلولهای  Th1بهعنوان بخش اساسی در دفاع در برابر
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ادجوانت داشته است ،میباشد.

یادآور واکسن نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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عفونتهای ویروسی مطرح هستند.

12

همچنين  IL-10میتواند بر

پاسخهای سلولی  Tضد ویروسی باشد.

36و37

اثرات ضد ویروسی
38-40

ماکروفاژها اثرگذار باشد و نتيجه آن مهار سنتر سایتوکينها توسط

گرانزیم  Bدر مطالعات مختلف مشاهده شده است.

سلولهای  Th1و سلولهای کشنده طبيعی بوده است 33.در مفهوم

میرسد استفاده از یک وهله ورزش بهعنوان ادجوانت واکسن توانسته

ایمونولوژیک سلولهای  Th2منجر به پاسخهای وابسته به آنتیبادی

است با تحریک ایمنی سلولی در تاویت پاسخهای ایمنی بر ضد

در سيستم ایمنی میشوند و  Th1پاسخهای ایمنی سلولی را فعال

ویروس  HSV-1موثر باشد.

میکنند،

12

بهنظر

به نظر میرسد در مورد ویروس  HSVپاسخهای

نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش ميزان توليد سایتوکين

آنتیبادیها تنها در مراحل اوليه بروز عفونت مهم هستند و برای

 IL-10بهدنبال استفاده از یک وهله ورزش استاامتی بهعنوان ادجوانت

جلوگيری از فاز نهفته ویروس  HSVکه بسياری از مشكالت مرتبط با

در اولين تزریق واکسن و یادآورهای آن بوده است .این کاهش

این ویروس در مورد این فاز است بیتاثير میباشند و ایمنی سلولی و

همزمان با افزایش ميزان گرانزیم  Bدر این گروه بوده است .کاهش

فعال شدن آن موثرترین بخش است34.و 35بنابراین غيرفعال شدن توليد

توليد سایتوکين  IL-10از سلولهای طحال بهدنبال استفاده از یک

این سایتوکين همچنان که در مطالعه حاضر در مورد گروهی که

وهله ورزش استاامتی در اولين تزریق و یادآورهای مدل واکسن

فعاليت ورزشی را بهعنوان ادجوانت در اولين تزریق واکسن و

 HSV-1با توجه به عملكرد این سایتوکين میتواند تایيد کننده کاهش

یادآورهای آن پشت سر گذاشتهاند باعث پاسخهای بهتر

احتمالی در فعاليت سلولهای  Tکمكی نوع  2و تاویت ایمنی سلولی

ایمونولوژیكی برای ماابله با عفونتهای ویروسی از جمله

HSV-1

در راستای پاسخهای ایمونولوژیكی بهتر به واکسن میباشد.

میشود .ميزان گرانزیم  Bدر گروهی که یک وهله فعاليت ورزشی

سپاسگزاری :این مطالعه حاصل طرح تحايااتی تحت عنوان

استاامتی را در همه دورههای تزریق واکسن بهعنوان ادجوانت داشته

"ناش سلولهای بنيادی عضله اسكلتی در اثرات اجوانتی یک وهله

است است افزایش معناداری در ماایسه با گروههای دیگر را نشان

ورزش استاامتی در مدل موش" مصوب دانشگاه تربيت مدرس در

داده است .این نتيجه همزمان با کاهش معنادار ميزان اینترلوکين  10در

سال  1394به کد  30/19333و با حمایت مالی دانشگاه تربيت مدرس

این گروه میباشد .پيشنهاد شده است که سطوح اینترلوکين 10

و ستاد سلولهای بنيادی بوده است .بدین وسيله مراتب سپاسگزاری

میتواند تعيين کننده مااومت در برابر ویروس به دليل اختالل در

خود را از این دو نهاد اعالم میداریم.
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and granzyme B in mice
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Background: The herpes simplex viruses cause a variety of clinical illnesses that are
painful and often distressing. To control the infection, the development of an effective
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vaccine that prevents or reduces the primary and recurrent infections would be of great
significance. With considering to immunological changes following an acute endurance
exercise, the purpose of this study was to assess adjuvant effects of an acute endurance
exercise in first herpes simplex virus 1 vaccine injection and its booster shots on
interleukin-10 cytokine and granzyme B levels.
Methods: This experimental study was carried out in Tarbiat Modares University
during May to October 2016. 32 BALB/c mice were divided into 4 groups: control,
vaccine, vaccine plus an acute exercise in first injection and vaccine plus an acute
endurance exercise in first injection and booster shots. Mice without or with access to
acute endurance exercise were immunized intramuscularly with inactivated KOS strain
of HSV-1. Two weeks after three booster shots of vaccine, interleukin-10 and granzyme
B levels were determined in spleen cell culture with enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA) method.
Results: This study was undertaken to test the hypothesis that an acute endurance
exercise as an adjuvant in herpes simplex virus 1 vaccine can change interleukin-10
cytokine and granzyme B levels in mouse model. The result of this study showed
significant differences between groups in interleukin-10 and granzyme B levels
(P=0.001). Increasing in granzyme B levels with concurrent decreases in interleukin-10
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levels was observed following using vaccine plus acute exercise in first injection of
vaccine and booster shots.
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Conclusion: It is suggested that exercise may stimulate parameters related to cellular
immunity and hence decrease the risk of infection decreased levels of interleukin-10 in
experimental group that had vaccine plus acute exercise in the first injection of vaccine
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and booster shots as an adjuvant was observed. These results demonstrate alternation of
T helper 2 cells function and improve of cell immunity for protection against herpes
simplex virus 1 infections.
Keywords: exercise, herpes simplex, immune system, vaccines.
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