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 چکیده

هاست. با توجه به افزایش چشمگیر اختالالت ریوی بسیاری از انواع بیماری بروز موثر در پیشگیری ازورزشی یکی از عوامل  فعالیت زمینه و هدف:
شنا بر بیان برخی  تمرینها، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره در بروز این بیماری سلولیهای اخیر و نقش التهاب و استرس در دهه

گرم بطور تصادفی  1۲2±23سر رت ویستار با محدوده وزنی  2۲تعداد  :روش شناسی. بودهای ویستار تهای التهابی و استرسی در بافت ریه رژن
دقیقه در هفته  25روز در هفته( بود که از 5شنا ) تمرین ماه 3( تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل n=1۲) شنا تمرین ( وn=1۲گروه کنترل ) 2به 

ساعت پس از آخرین  4۴برداری بافتی لیتر در دقیقه( در هفته انتهایی رسید. نمونه 1۲اضافه بار دقیقه ) 0۲به لیتر در دقیقه(  4اضافه بار  اول )
پروتئین سرچنگالی  و( Sirt1) 1سیرتوئین  ،(NF-κBای کاپا بی )عامل هسته ،(TNF-αعامل نکروز تومور ) هایجلسه تمرینی انجام شد و بیان ژن

3O (FoxO3a ) ها با استفاده از تکنیک رتدر بافت ریهReal time-PCR آزمون  ها ازبررسی شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهK-S و 
های کاهش معنادار بیان ژن باعثهفته تمرین  12نتایج نشان داد  ها:یافته(. >۲5/۲α) آزمون تی مستقل استفاده شد گروهی ازبرای مقایسه بین

TNF-α (0.0001=P و )NF-κB (0.001=Pو افزایش معنادار بیان ژن ) Sirt1 ( در بافت ریه شدp=0.001 .)با توجه به نقش گیری:نتیجه       
TNF-α و NF-κB کاهش رسدمی نظر به التهابی، هایپاسخ شروع نتیجه در و التهابیپیش هایکموکاین و هاسایتوکاین از آبشاری رونویسی در 

در افزایش مقاومت  Sirt1از سوی دیگر، با در نظر گرفتن نقش . دهد کاهش را ریوی اختالالت به ابتال خطر ،التهاب کاهش با تواندمی عوامل این
تواند افزایش مقاومت سلول در برابر عوامل می تمرین شناافزایش بیان این عامل در اثر  ترمیم دزوکسی ریبونوکلئیک اسیدسلول در برابر استرس و 

 تمال ابتال به اختالالت ریوی را به همراه داشته باشد.رسان و کاهش احآسیب
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