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Abstract
Obesity is considered a global epidemic, which, according to current evidence, is rising in military populations.
It is now well established that the immune system and inflammation play a central role in the development of
numerous chronic metabolic diseases including insulin resistance, type 2 diabetes, and obesity. Given the close
relationships between adipose tissue and the inflammatory/immune system, obesity is considered an inflammatory
chronic disease. Toll-like receptors (TLRs) are immune receptors that facilitate inflammation and induce insulin
resistance, and are considered as a pivotal factor in the pathogenesis of obesity, possibly triggered by the activation
of TLR4. There is evidence that TLRs may be involved in the link between a sedentary lifestyle, inflammation,
and disease. Physical exercise elicits potent anti-inflammatory effects that are likely to account for many of the
beneficial effects of regular exercise on chronic metabolic diseases. Recent studies have shown that exercise
resulted in decreased monocyte cell-surface expression of TLRs. The precise physiological stimulus mediating an
exercise-induced decrease in cell-surface TLR expression is not known; however, a number of possible signals
have been implicated including anti-inflammatory cytokines, pituitary-hypothalamic-adrenal axis hormones, heat
shock and acute-phase proteins and myokines secreted from active skeletal muscle (such as irisin). In this review,
current knowledge about the TLRs, their signaling pathways, and their critical role in the innate immune system
was summarized. Future human studies based on the close relationship between TLRs and types of sports activities
may provide therapeutic methods to prevent the progression of obesity to metabolic syndrome and its
complications.
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چکیده
چاقي بعنوان یک اپیدمي جهاني محسوب ميشود که بر طبق شواهد موجود شیوع آن در جمعیتهاي نظامي نیز در حال افزایش است.
از طرفي امروزه نقش مرکزي سیستم ایمني و التهاب در توسعه بیماريهاي متابولیکي متعدد از قبیل :مقاومت انسولین ،دیابت نوع  3و چاقي
به اثبات رسیده است .با توجه به ارتباطات نزدیک و متقابل بافت آدیپوز و سیستم التهابي/ایمني ،چاقي بهعنوان یک التهاب مزمن پذیرفته
شده است .در این میان ،رسپتورهاي شناخته شده شبهتول ) ،(TLRsگیرندههاي ایمنياند که التهاب را تسهیل کرده و باعث مقاومت انسولیني
ميشوند و در پاتوژنز چاقي عامل محوري محسوب ميشوند .چاقي بهعنوان یک بیماري التهابي ،احتمالاً با فعالسازي  TLRsتقویت ميشود.
شواهد موجود ،بیانگر مشارکت  TLRsدر نقطه اتصال زندگي بيتحرک ،التهاب و بیماريها است .فعالیت ورزشي منظم بهدلیل اقدامات
سودمند روي بیماريهاي متابولیکي مزمن ،اثرات ضد التهابي قوي ایجاد ميکند .مطالعات اخیر نشان دادهاند که فعالیت ورزشي منجر به
کاهش بیان سطح سلولي  TLRsميشوند .محرک فیزیولوژیکي دقیق کاهش بیان سطح سلولي  TLRشناخته نشده است؛ با اینحال ،برخي
از سیگنالهاي درگیر در این فرآیند شامل سایتوکاینهاي ضدالتهابي ،هورمونهاي محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-آدرنال و پروتئینهاي شوک
گرمایي و فاز حاد ،مایوکاینهاي مترشحه از عضله اسکلتي فعال (نظیر آیریزین) ميباشند .در این مطالعه مروري ،آخرین اطلاعات در مورد
 ،TLRsمسیرهاي سیگنالینگ و نقش مهم آنها در سیستم ایمني نشان داده شده است .همچنین مشخص کرده که انجام مطالعات انساني
بیشتر در آینده بر اساس ارتباط تنگاتنگ بین  TLRها و انواع فعالیت ورزشي ميتواند روشهاي درماني در ممانعت از پیشرفت چاقي به
سندرم متابولیک و عوارض آن فراهم نماید.
کلیدواژهها :ایمني ،چاقي ،التهاب ،فعالیت ورزشي ،گیرنده شبه تول.

*نویسنده مسئول :حسین شیرواني .پست الکترونیکShirvani@bmsu.ac.ir :

دریافت مقاله6231/80/32 :

پذیرش مقاله6231/80/61 :

Downloaded from militarymedj.ir at 17:05 +0330 on Wednesday January 16th 2019

مروری بر تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهای Toll-like

 / 150شیرواني و همکاران

مقدمه

مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،5آذر و دی 9317

Downloaded from militarymedj.ir at 17:05 +0330 on Wednesday January 16th 2019

چاقي یک اپیدمي جهاني محسوب ميشود و تاثیر آن بر
سلامت عمومي به یک نگراني اساسي تبدیل شده است .آمار نشان
مي دهد که شیوع چاقي در جمعیتهاي نظامي تفاوت چنداني با
جمعیتهاي غیر نظامي ندارد ( .)6بیش از یک سوم از بزرگسالان
آمریکایي ( )% 25/1و در حدود  61درصد (یا  63/5میلیون) کودکان
و نوجوانان در ایالات متحده چاق هستند ( .)3 ,6چاقي یک ریسک
فاکتور عمده براي توسعه سندروم متابولیک و دیگر اختلالات مرتبط
با سلامتي است ( .)2سندروم متابولیک با ابتلاي  25درصدي از
بزرگسالان آمریکایي بیش از  38سال سن ،به منزله مجموعهاي از
عوامل خطرساز قلبي از جمله چاقي شکمي ،قند خون ،فشار خون،
و دیس لیپیدمي شامل :تري گلیسیرید بالا و یا سطوح پایین
کلسترول لیپوپروتئین با چگالي بالا ميباشد ( .)1جالب است که
تشخیصها در سراسر دنیا به نقاط مشترکي رسیدهاند .پارامترهاي
مانند مقاومت به انسولین و التهاب درجه پایین از نشانههاي شایع
تشخیص داده شدهاند که ميتوانند در پاتوژنز چاقي و سندروم
متابولیک و عوارض آن ( )1-3نقش داشته باشند .به نظر ميرسد
یک رابطه قوي بین مقاومت به انسولین و التهاب با درجه پایین
وجود دارد.
اختلال تنظیمي در رفتار بیولوژیکي بافت چربي نقش مهمي در
شروع رخدادهاي التهابي در چاقي و سندروم متابولیکي دارد که با
آزادسازي واسطههایي زیستي مانند پروتئین جاذب مونوسیتها
( )MCP-1همراه ميشود و باعث نفوذ ماکروفاژ در بافت چربي
ميشود .ماکروفاژهاي فعال شده ساکن و مهاجر  -هر دو -در بافت
چربي سبب شروع یک آبشار التهابي ميشود که باعث آزاد سازي
سایتوکاینهاي مختلف التهابزا مانند  IL-6 ،TNF-αو غیره از
طریق فعالسازي و سیگنالینگ فاکتور هستهاي  NF-kBميشود
( .)5عوارض عمده همراه با افزایش چاقي و سندروم متابولیکي
عبارتند از :دیابت نوع دو ( ،)T2DMبیماري قلبي عروقي (،)CVD
بیماري کبد چرب ،آپنه انسدادي خواب و برخي از سرطانهاي
مرتبط با چاقي ( .)1 ,5اخیراً تحقیقات نشان از بیان و فعالسازي
گیرندههاي ایمني ذاتي مانند رسپتورهاي شبه تول ( )TLRsدر
سلولهاي مختلف دادهاند .به نظر میرسد  TLRsبه وضعیت التهاب
مزمن چاقي و سندروم متابولیک کمک ميکند .تحقیقات نشان
دادهاند که افزایش بیان  TLR2و  TLR4در نتیجه محیط التهابي
با عوامل خطرزاي قلبي -متابولیکي از جمله مقاومت به انسولین،
 T2DMو آترواسکلروز همراه است (.)1
ورزش یک ابزار شناخته شده براي مقابله با وضعیتهاي مزمن
التهابزا و عواقب سندروم متابولیک است اما مکانیسمها کامل ًا
مشخص نیست بویژه در زماني که تمرکز بر سیگنالینگ TLR
است .فعالیت ورزشي ميتواند بیان TLRها را در برخي شرایط در
مدلهاي انساني و حیواني تغییر دهد ( .)0با این وجود ،در حال
حاضر هیچ اجماعي در مورد تنظیمات  TLRناشي از فعالیت ورزشي

وجود ندارد .این مکانیسم احتمالاً التهاب درجه پایین را که اغلب
همراه با چاقي و سندروم متابولیک است را کاهش ميدهد.
از آنجا که چاقي و سندورم متابولیک ميتوانند دیابت و CVD
را پیشبیني کنند بنابرین آگاهي از وضعیت TLRها در این اختلالات
ميتواند به درک فرایند و عوارض آنها کمک کند .از این رو ،تمرکز
اصلي این بررسي بر نقش بالقوه TLRها در چاقي انسان و عوارض
ناشي از آن با تمرکز بر روي مدالیته فعالیت ورزشي بعنوان یک
عامل پیشگیري کننده خواهد بود .قطعاً درک چگونگي تاثیر ورزش
بر سیگنالینگ ایمني و سابقهاي که ایجاد ميکند ،ميتواند به
توسعه دستورالعملهاي مرتبط با فعالیت بدني کمک کند و براي
پزشکان بالیني مفید باشد.
چاقي و التهاب :به نظر ميرسد علت مشترک برخي از
بیماريها از قبیل :دیابت نوع دو و آترواسکلروز ،التهاب مزمني است
که از بافت چربي شروع ميشود ( .)3وقتي در چاقي ،تنظیم افزایشي
تولیدات بافت چربي مانند سایتوکاینهاي التهابي و ضدالتهابي
نشان داده شده است ،التهاب آشکار است ( .)68آغازگر این التهاب
ناشناخته است ،اما ممکن است شامل هیپوکسي و فیبروز ناشي از
هیپوکسي ،مرگ سلولي بافت چربي ،استرس آدیپوسیت و
کموکاینهاي تولید شده توسط آدیپوسیت ( )66باشد .بنابرین
امروزه آدیپوسیتها دیگر بهعنوان سلولهاي پاسیو که صرفاً انباري
براي ذخیره چربي باشند ،در نظر گرفته نميشوند بلکه تولید کننده
اصلي سایتوکاینها در فرایند چاقي ميباشند ( .)68،66آدیپوسیتها
و ماکروفاژها بسیاري از خواص بیولوژیکي از جمله سنتز
مولکولهاي مشابهي که التهاب را تنظیم ميکنند را به اشتراک
ميگذارند .سطوح اسید چرب در چاقي بالا ميرود و باعث ایجاد
مسیرهاي التهابي ميگردد اما در عینحال مکانیسمهایي که منجر
به توسعه مقاومت انسولیني و لپتیني ميشود ،ناشناخته است (.)63
مطالعات اخیر نشان ميدهد که این اثرات ميتوانند از طریق فعال
شدن گیرندههاي  TLRمیانجیگري شوند .از این رو در این مطالعه
مروري شناخت این گیرندهها و مسیرهاي سیگنالینگ آنها بویژه
نوع چهار آن ( )TLR4در ارتباط با چاقي و تاثیر ورزش بر آنها
مطالعه ميشود.
گیرندههای شبه تول (TLR :)TLRsها گیرندههاي بین
غشایي شناخت الگو هستند که نقشي بالقوه در شناخت پاتوژن و
پاسخ ایمني ذاتي از طریق فعال کردن مسیرهاي سیگنالینگ
التهابي مختلف دارند ( .)62این گیرندههاي وابسته به لیگاند غني
از لوسین ،با PAMPهاي برون سلولي یا درون سلولي محصور در
غشاء فعل و انفعال دارندTLR .ها که بر اساس نوع PAMPهایي
که تشخیص ميدهند طبقهبندي شدهاند ،به خانوادهاي به نام
"گیرندهي  ")TIR( Toll/IL-1تعلق دارند و تمام اعضاء آن حاوي
نواحي  TIRسیتوپلاسمي است .به محض فعالسازيTLR ،ها با
استفاده از مسیر لیزوزومي ،واکنشهاي زیادي را به سمت کشتن
عامل بیماريزا آغاز ميکنند و با ایجاد یک واکنش التهابي ،به تولید
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پاسخ ایمني اکتسابي مشخصتر ميپردازد ( .)62بیش از  68عضو
 66( TLRمورد در انسانها و  62مورد در موشها) در خانواده
پستانداران شناخته شده است .هم انسانها و هم موشها TLR1

تا  TLR9دارند TLR10 .فقط در انسانها یافت ميشود ،در حالیکه
 TLR11فقط در موشها یافت ميشود (.)61

اکثر TLRها بر روي سطح سلول ميباشد بجز
 TLR8 ,TLR7,TLR3و  TLR9که در اندوزومها یافت ميشوند
( .)65بعد از شناخت لیگاندهاي مخصوص مانند PAMPsها و
همچنین علائم خطر غیرمیکروبي ناشي از آسیب بافت و التهاب
مانند الگوهاي مولکولي مرتبط با آسیب (TLR ،)DAMPsها پاسخ
ایمني را شروع ميکنندTLR .هایي که در غشاي پلاسما قرار دارند
ميتوانند فرآوردههاي میکروبي را در محیط بیرون سلولي تشخیص
دهند .دیگر گیرندههاTLR -هایي که اسید نوکلئیکها را احساس
ميکنند ( -)TLR3,7,8,9ظاهراً هیاچ وقت در غشاي پلاسما ظاهر
نميشوند و در عوض در قسمتهاي داخلي اقامت دارند؛ در ابتدا
لیگاندها توسط فاگوسیتوز دروني ميشوند و سپس به جایي که این
گیرندهها حضور دارند رسانده ميشوند (.)61 ,1
TLRها بخشي از یک دستگاه ایمني یکپارچه را شکل ميدهند
که همراه با عناصر متعدد دیگر ،جهت ایجاد ایمني موثرتر ،بازسازي
و هومئوستاز بافت عمل ميکنندTLR .ها بطور گسترده در
سلولهاي سیستم ایمني ذاتي مانند ماکروفاژها ،سلولهاي مخاطي
و اندوتلیال و سلولهاي بافت اصلي اندام بیان شده و بنابراین نقش
ویژهاي در ایمني ذاتي دارند ( .)61 ,61 ,62 ,6انواع TLRها بهطرز
جالب توجهي در سلولهاي سیستم ایمني اکتسابي از جمله
سلولهاي  ،Bسلولهاي  Tو DCها که سلولهاي کلیدي در
شروع واکنش ایمني اکتسابياند ،نیز بیان ميشوند ( .)60در واقع،
سیگنالهاي  ،TLRتفکیک DCها و تولید سیتوکینها را القاء
ميکنند و بر نتیجهي تقابلهاي آنها با سلولهاي  Tتأثیر گذاشته

و واکنش ایمني اکتسابي را در پي خواهد داشت .از آنجا که TLRها

قادرند مولکولهاي مشتق شده از ویروسها ،قارچها و باکتريها
را تشخیص دهند ،ميتوانند بیشتر عفونتهایي را که ممکن است
با آنها مواجه شویم ،شناسایي کنند (.)63
یافتههاي ژنتیکي و بررسيهاي فیزیولوژیکي عملکرد TLRها
نشان ميدهد که آنها نقش حیاتي در تشخیص پاتوژنها دارند .هر
 TLRپاتوژن خاصي را شناسایي ميکند ،که نشان ميدهد سیستم
ایمني پستانداران از طریق شناسایي ترکیبات میکروبي بواسطه
TLRها تهاجمات پاتوژني را تشخیص ميدهد (.)61 ,61 ,1
اینطور به نظر ميرسد که گیرندههاي  TRLبافت آدیپوز ،نقش
مهمي در آغاز پاسخ التهابي در این بافت دارند ( .)66سیگنالینگ
 TLRاز طریق تعامل با پروتئینهاي تنظیم کننده از جمله
88

response

primary

differentiation

Myeloid

( )MyD88و گیرندهي  tollمربوط به فعال کننده اینترفرون
) (TRIFصورت ميگیرد ( .)38گزارش شده که اسیدهاي چرب
احتمالاً بهطور مستقیم فعالیت  TLRو تولید ژن هدف را تنظیم
ميکنند .اسیدهاي چرب اشباع شده قادرند فعالیت  TLR2و
 TLR4را القا کنند ،در حالیکه اسیدهاي چرب اشباع نشده مانع
مسیرهاي سیگنالینگ با وساطت  TLRو بیان ژن ميشوند (.)36
اسیدهاي چرب اشباع شده از طریق فعالیت  TLR4ميتوانند
تنظیم بیان مولکولهاي کمک تحریکي (یعني  CD80 ،CD40و
 )CD86و سایتوکاینها بر روي CDها (یعني اینترلوکین  12و )6
را در شرایط آزمایشگاهي بالا ببرند و در نتیجه ،ظرفیت آنها را در
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شکل .9-چاقي ،التهاب و گیرندههاي شبه تول ()TLRs

 / 118شیرواني و همکاران

سیگنالینگ TLRs

تمام TLRها حاوي نواحي گیرنده  (TIR) TLR-IL-1هستند
که با ناحیه  TIRدر یکي از بيشمار پروتئینهاي آداپتور درگیر
ميشوند ( .)61دو مسیر تعریف شده سیگنالینگ  TLRبه ترتیب
توسط  MyD88یا پروتئینهاي آداپتور  TRIFمیانجي ميشوند.
سیگنالینگ وابسته به  MyD88براي تمام TLRها بجز TLR3
مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،5آذر و دی 9317

Downloaded from militarymedj.ir at 17:05 +0330 on Wednesday January 16th 2019

فعال کردن سلولهاي  Tافزایش دهند ( TLR2 .)33-38عمدتاً
در ایجاد التهاب و رشد پلاک اترواسکلروز فعالیت دارد .مشخص
شده است که غیرفعال شدن بیان  TLR2در موشهاي آماده
اتروسکلروز ،آنها را از رشد بیماري حفظ ميکند ( .)32در واقع،
 TLR2در چربيها ترکیباتي را با ( CD36تسهیل کنندهي
سیگنالینگ  - )TLR2یک گیرنده غشاء که اسیدهاي چرب را به
هم متصل ميکند و انتقال آنها را به درون سلولها تسهیل ميکند
و در پیشرفت اترواسکلروز دخیل است  -ميسازد ( .)32 ,33با تأمل
در شباهت ساختاري بین لیپیدهاي میکروبي و غشاء میزبان،
 TLR2و  TLR4نیز نشان دادهاند که لیپیدهاي میزبان را تشخیص
داده و نقشهاي مهمي در بیماريزایي بیماريهاي غیرعفوني و
التهابي بينظمي لیپید میزبان مانند بیماري قلبي عروقي
آترواسکروتیک ،مقاومت به انسولین ،و چاقي مفرط دارند (.)31
لیپوپليساکارید ) (LPSباکتریایي حاصل از باکتري گرم منفي،
بهترین  PAMPمطالعه شده است و از طریق  ،TLR4فعال یا
"شناسایي" ميشود .اسید لیپوتیکوئیک ) (LTAحاصل از باکتري
گرم مثبت از طریق  TLR2شناسایي ميشود.
آبشار سیگنالینگ  TLR4و  TLR2متفاوت است ،هرچند
فعالیت هر یک از آنها منجر به بروز عوارض عفونت و شوک
ميگردد (TLR .)35 ,61 ,61ها ،علاوه بر عملکرد اصليشان که
هشدار به سیستم ایمني در مورد حضور میکروارگانیسمهاي پاتوژني
است ،قادرند سطوح پاتولوژیکي چربيها را شناسایي کنند .فعالیت
چربيها از طریق TLRها (عمدتاً  )TLR4به سنتز فاکتورهاي پیش
التهابي مانند  IL-6یا  TNF-αو کموکایینها مانند 11وCCL2,5
منجر ميشود .مشاهدات نشان ميدهد سه گانه "چربي -ماکروفاژ
  "TLR4ممکن است در فرایند التهاب که در چاقي رخ ميدهد،دخالت داشته باشد( .)32 ,0 ,3نشان داده شده است که وقتي
چربيهاي ایزوله شده از موشهاي چاق با نقص  TLR4کشت
شدند ،لیپولیز و تولید سایتوکین پیش التهابي کاهش یافت .به این
ترتیب "اسیدهاي چرب اشباع شده به علاوهي  "TLR4ممکن
است باعث تقویت التهاب شود که در چاقي مفرط رخ ميدهد .در
این چرخهي معیوب ،مقدار افزایش یافته اسیدهاي چرب (حاصل از
تغذیه پرچرب یا لیپولیز چرب) ميتواند کار لیگاندهاي طبیعي را
براي TLRها (عمدتاً  )TLR4انجام دهد که منجر به فعالیت هر
دوي چربيها و ماکروفاژها در تولید عوامل پیش التهابي ميشود
(.)35 ,31
مسیرهای وابسته و غیروابسته  MyD88در

رایج است .این امر شامل مرحله اولیه فعالسازي  NF-κBاز طریق
مسیر کیناز مربوط به  (IRAK) IL-1Rاست .سیگنالینگ
غیروابسته به  MyD88از طریق  TRIFصورت گرفته و توسط
 TLR4و  TLR3مورد استفاده قرار ميگیرد .این امر توسط مسیر
 2فاکتور تنظیمي اینترفرون میانجي گردیده ،که منجر به فعالیت
مرحله بعدي  NF-κBميشود( Mal .)61 ,61 ,1به عنوان پروتئین
لنگر بین  MyD88و دومینهاي  TIRعمل ميکند و ممکن است
از طریق تعامل با فاکتور  1مرتبط با گیرنده  ،TNFنقش مستقیم
در سیگنالینگ داشته باشد ( .)1شناخت لیگاندها توسط TLRها،
فعالیت پروتئینهاي آداپتور مسیر وابسته به  MyD88یا مسیرهاي
سیگنالینگ پایین دست غیروابسته به  TLR4( MyD88و
 )TLR2را تقویت کرده و باعث واکنشهاي التهابي ميشود (.)62
مسیرهاي سیگنالینگ پایین دست TLRها در ارتباط با تنظیم
فاگوسیتوز و اتوفاژي بودهاند که این بیانگر آن است که این خانواده
از گیرندهها ،دفاع در مقابل میکروبها را در چندین سطح تنظیم
ميکنند .در طي فاگوسیتوز ،حضور لیگاندهاي  ،TLRفاگوسیتوز را
تسریع ميکند ( TLR2 .)61از طریق تشکیل یک هترودایمر با
 TLR1یا PAMP ،TLR6هایي مانند لیپوپپتیدهاي باکتریایي را
تشخیص ميدهد و این منجر به فعال شدن پروتئینهاي آداپتور
سیتوپلاسمي مانند  MyD88ميگردد ،که به نوبه خود،
فسفوریلاسیون و فعال شدن کیناز وابسته به گیرنده  IL-1را به
همراه دارد ( IRAK-1 .)1،61همراه با فاکتور  1وابسته به TNF
منجر به فعال شدن کمپلکس  MAPKsشده و باعث رهاسازي
عوامل مختلف از قبیل  MCP-1 ،TNF ،IL-6و  IL-1ميگردد.
 TLR4به لیگاندهایي مانند پلي ساکارید چرب ) (LPSواکنش
نشان داده و پاسخ خود را از طریق تشکیل کمپلکسي با میلوئید
افتراقي فاکتور  )MD-2( 3آغاز ميکند که باعث فعالسازي
آبشارهاي وابسته و غیر وابسته به  MyD88ميگردد (.)61 ,1
مشخص شده که  MD2براي انتقال سیگنال  TLR4لازم
است .در سلولها  MD2به  TLR4باند است که تا حد زیادي
شناسایي  LPSدر سلولها را تقویت ميکند .باور بر این است که
 MD2با ( LPSفراهم شده توسط  )CD14ترکیب ميشود ،چرا
که کمپلکس  MD2-LPSدر مقایسه با  LPSبه تنهایي" ،لیگاند
واقعي" براي  TLR4است ( NF-kB .)61 ,61 ,1یک عامل اصلي
نسخهبرداري آغاز کنندهي آبشار التهابي است .بنابراین ،فعالسازي
 TLRتوسط  ،NF-kBیک تنظیمگر حیاتي کنترل کنندهي بیان
سایتوکینهاي التهابي مختلف مانند IL-1,MCP-1,TNF ,IL-6
ميباشد NF-кB .را غالباً "واسطهي مرکزي واکنش ایمني"
مينامند ( .)35-36تمام TLRها به استثناء  TLR3براي فعالیت
سیگنالینگ کامل ،تا حدي به  MyD88وابستهاند و بعضي TLRها
( از جمله TLRهاي  1و  )3کاملاً به  MyD88وابستهاند (.)31
جهشهاي خاصي در  MyD88موجب تولید تغییرات
رسپتوري ميشود ،در حالیکه بعضي محفظههاي ناحیه  TIRدر

تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهاي 116 / Toll-like

انتقال سیگنال TLRs

 DAMPsو  PAMPsتوسط دومینهاي TLRها و با
همکاري گیرندههاي  MD2 ،CD14یا  CD36تشخیص داده
ميشوند ( .)61تشخیص آگونیست ،دایمریزاسیون  TLRرا آغاز
کرده و باعث تشکیل جایگاههاي تخلیه در هر دو محدوده TIR
داخل سلولي شده و بسیج پروتئینهاي آداپتر و کینازها را موجب
ميشود (TLR .)61 ,1ها ،آداپتورهاي سیگنالینگ  MyD88و
 TRIFکه با ( IRAK2 ،IRAK1، IRAK4براي  )MyD88و
کیناز  1متصل به ( TANKبراي  )TRIFجفت ميشوند را بکار
ميبرند ( .)30 ,31زماني که  MyD88به کمپلکس گیرنده فعال
ميرسد IRAK4 ،را الیگومریزه کرده و براي ساختن کمپلکس
 MyD88-IRAK4بسیج ميکند و بدنبال آن  IRAK2و
 IRAK1به کار گرفته ميشوندIRAK .ها ،واسطههاي مهمي در
انتقال سیگنال TLRها هستند چرا که ميتوانند تقویت سیگنالینگ
آنها را کاهش دهند IRAK1 .و  IRAK4داراي فعالیتهاي
پروتئین کیناز ترونین /سرین هستند ،در حالیکه  IRAK2و
 IRAKMفاقد این فعالیتند و بطور منفي سیگنالینگ با واسطهي
 TLRرا کنترل ميکنند ( .)22 ,26 ,33شکل 3-مسیرهاي
سیگنالینگ  TLRرا بطور شماتیک نشان ميدهد.
پس از اتصال به لیگاندهاي مرتبط TLR ،ها یک هومو یا
هترودایمر را با فراخواني یک یا چند پروتئین آداپتور مانند
 ،TRIF ،MAL / TIRAP ،MyD88یا  TRAMبه دامنههاي
سیتوپلاسمي گیرندهها از طریق تعاملات هموفیلیک بین ناحیه
گیرنده  )TIR) Toll / IL-1موجود در هر گیرنده و هر آداپتور
تشکیل ميدهند .تمام  TLRها به استثناي  TLR3از مسیر
متداول  MyD88استفاده ميکنند TIRAP .بهعنوان یک پل براي
فراخواني  MyD88براي سیگنالینگ  TLR2و  TLR4عمل
ميکند ،در حالي که  TRIFدر سیگنالینگ  TLR3و در ارتباط با
 TRAMدر سیگنالینگ  TLR4به کار گرفته ميشود .در مسیر
وابسته به  ،MyD88پروتئین  MyD88با همکاري ،IRAK4
 IRAK1و یا  IRAK2. IRAK4بهنوبه خود  IRAK1و یا
 IRAK2را فسفریله ميکند و ارتباط آنها با  TRAF6را تقویت
ميکند که به عنوان یک پلتفرم براي فراخواني و فعالکردن
 kinase TAK1عمل ميکند .فعال شدن  TAK1کمپلکس IKK
را فعال ميکند که شامل  IKKβ ،IKKαو )IKKγ( NEMO
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 MyD88براي بکارگیري آن در  TLRخاص مهم است ،دیگر
محفظهها براي انتشار سیگنال شیب منفي مورد نیازندMyD88 .
حاوي دومین مرگ ترمینال (DD) N-است ،که با کیناز 1-مربوط
به  IL-1Rاز طریق  DDخود تقابل ميکند (.)30 ,31 ,61 ,1
 IRAK1 ،IRAK4و  IRAK2را فسفریله ميکند؛ آنها نیز به
نوبه خود فاکتور  1رسپتوري  (TRAF6) TNFرا فعال ميکنند.
 TRAF6همچنین کیناز  6فعال  )TAK1( TGF-βرا فعال ميکند
که با دو پروتئین آداپتور مشارکت دارد :پروتئین الصاق شده به
 (TAB1) TAK1و  TLR3 .)33 ,30( TAB2از طریق MyD88
علامت نميدهد اما در عوض با آداپتور  TRIFمشارکت دارد.
 TRIFبا  TRAF3و  TRAF6و نیز پروتئینهاي  6و  2که در
تقابل با رسپتورند ( RIP1و  )RIP3مشارکت ميکند (.)33
 TRAF6و  ،RIP1با کمک  TRADDو  NF-кB ،TAK1و
MAPKها را براي القا سیتوکینهاي التهاب دوست فعال ميکند
( TBK1 ،TRAF3 .)28 ,33را به مسیر وابسته به  TRIFلینک
ميکند ،که  IRF3را فسفریله و فعال کرده و منجر به تولید IFNβ
ميشود ( .)26تشخیص لیگاند  TLR4در سطح سلول رخ داده و
منجر به بکارگیري و سیگنالینگ از طریق  MyD88ميشود.
متعاقباً ،درونيسازي رسپتور در اندوزومهاي اولیه ،سیگنالینگ
وابسته به  MyD88را متوقف کرده و سیگنالینگ وابسته به TRIF
را راه مياندازد (.)23-28
 TLR2نیز در پي الصاق لیگاند دروني ميشود ،اما در این
مورد ،سیگنالینگ وابسته به  MyD88از محل درون سلولي تا غشا
پلاسما ادامه ميیابد و تولید  IFNنوع  Iرا از طریق مکانیسمي که
هنوز شناخته نشده تحریک ميکند .این دادهها نشان ميدهند که
 TRIFقویاً محل درون سلولي علامت ميدهد ،در حالیکه
 MyD88ميتواند هم موقعي که با غشا پلاسما مشارکت دارد و
هم از درون محفظههاي اندوزومي علامت دهد (.)23 ,30 ,61 ,1
مسیرهاي  MAL-MyD88و  TRAM-TRIFفعالیت NF-кB
را ،البته با نیروهاي متفاوت ،تحریک ميکنند .فعالیت  NF-кBدر
انواع سلولها القاء شدني است و بسیاري از ژنهایي را که در
واکنشهاي التهابي و ایمني دخیلاند ،کنترل ميکند (.)31 ,31
مطالعات مختلف ،افزایش بیان TRLها ،بخصوص  TLR2و
 TLR4را در پلاکهاي آترواسلکروتیک و آترواسکلروزیس
مدلهاي حیواني ،چاقي و استئوهپاتیت غیرالکلي نشان دادهاند.
حذف  TLR2یا  ،TLR4به کاهش آترواسکلروزیس مدلهاي
حیواني منجر ميشود TLR2 .و  TLR4ميتوانند خطر ابتلا به
بیماريهاي قلبي عروقي در چاقي را افزایش دهند (.)22 ,23 ,32
علاوه بر نقش TLRها در ایجاد چاقي مفرط ،سیگنالینگ TLR
نقش مهمي در پیشرفت بیماري قلبي عروقي آتروسکلروزي ایفا
ميکند .بهوضوح نشان داده شده است که  TLR4بهوفور در
ماکروفاژهایي بیان ميشوند که حاوي پلاکهاي آتروسکلروتیک
هستند و اینکه موشهاي فاقد  TLR4و یا پروتئین آداپتور آن

 MyD88در برابر آتروسکلروز محافظت ميشوند (.)21 ,22 ,32
انسانهایي که در  TLR4جهش دارند ،کمتر مستعد آتروسکلروز
هستند .این امر تا حدي با نقش  TLR4در فعالیت سلولي اندوتلیال
عروقي ،تولید سایتوکاین /کموکاین ،مدلسازي مجدد عروقي
بیروني و آپوپتوز ماکروفاژ توضیح داده ميشود ( .)21جالب اینکه،
مطالعات پیوند مغز استخوان نشان دادهاند که  TLR4ماکروفاژ،
نقش بسیار کمي در آتروسکلروز ناشي از اسیدهاي چرب اشباع شده
دارد (.)32
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شکل .1-مسیرهاي سیگنالینگ .TLR

موشهاي با نقص  IRAK4واکنشي به انواع اجزاء باکتري
نشان ندادند که نشان دهندهي دخالت حیاتي  IRAK4در
سیگنالینگ  TLRاست ( .)25واکنشهاي  LPSدر موشهاي با
نقص  IRAK2کاهش نیافت ،که نشان ميدهد فعالیت کیناز
 IRAK2براي رخدادهاي کاهندهي سیگنالینگ لازم نیست (.)22
در اثر تحریک IRAK4 ،و  IRAK1به ترتیب فسفریله شده و از
 MyD88جدا ميشوند که منجر به فعالیت  TRAF6ميشود.
الیگومریزاسیون  IRAK4منجر به اتوفسفوریلاسیون و فعالسازي
کیناز گشته و باعث فسفوریلاسیون  IRAK4/IRAK1/2و
فعالسازي  IRAK1-2ميشود IRAK1-2 .فسفریله ،باعث بسیج
مستقیم فاکتور رشد  bکیناز فعال شده ( )TAK-1ميگردد (.)23
 ،TAK1کمپلکس IKKو  MAPKsرا فعال نموده و با فراخواني
کینازهاي  IKKبه  TAK1 ،IRK1و کینازهاي  IKKرا در
مجاورت هم قرار داده که فعالسازي  IKKبواسطه  TAK1را
تسهیل مينماید ( IKK-b .)61مهارکننده پروتئینهاي NF-kB
را فسفریله نموده که این مهارکننده از روي  NF-κBجدا شده و
نهایتاً توسط پروتئوزومها هیدرولیز ميگردد و دیمرهاي NF-κB
به درون هسته وارد ميشوند (MAPK .)21ها ،فعالکننده پروتئین
مجله طب نظامي
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 6فاکتورهاي رونویسي را فعال کرده که در ادامه فاکتور  3رونویسي
نیز فعال شده که به جابجایي آنها به درون هسته منتهي ميشود و
در ادامه به ژنهاي هدف اتصال یافته و نسخهبرداري از روي
واسطههاي التهابي انجام ميگیرد ( TLR7 .)21و TLR9
اینترفرونهاي نوع  6را از طریق سیگنالینگ MyD88-IRAK4-
 IRAK1فعال نموده که پس از آن با  TRAF6بر همکنش داشته
و به فعالسازي  NF-κBو تولید سایتوکینهاي پیشالتهابي منتهي
شده و یا  TRAF3و  IKKaرا فعال نموده و القاء اینترفرونهاي
نوع  6وابسته به فاکتورهاي تنظیم کننده اینترفروني را در پي خواهد
داشت ( TRAF6 .)21فعالکننده مرکزي  MAPKهنگام عفونت
میکروبي است .همچنین TRAF6 ،فعال کننده مسیر متعارف NF-
 кBاست .سیگنالهاي  TLR-3مرتبط با آندوزوم ،باعث
فعالسازي ژنهاي سایتوکین وابسته به  NF-κBو  IRF3از
طریق  TRIFميشود ( .)21در سیگنالینگ  ،TLR4مسیر وابسته
به  TRIFبعد از جابجایي  TLR4و مولکول آداپتور وابسته به
 ،(TRAM)TRIFآغاز شده و قادر به بسیج جریان آداپتور TRAF3
ميشوند ( .)61سیگنالهاي فعال  ،TRIFفاکتور نسخهبرداري
 IRF3و  IRF7را فسفریله و فعال ميکنند IRF3 .به داخل هسته
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است که به نوبه خود فسفوریلاسیون را کاتالیز ميکند و محصول
بعدي  IκBرا ایجاد ميکند .تشکیل  IκBاجازه ميدهد NF-κB
(مانند  )p50 /p65تا از سیتوپلاسم به هسته منتقل شود ،جایي که
بیان ژن چندگانه را فعال ميکند .فاکتور رونویسي  IRF7بهعنوان
مولکول سیگنالینگ پاییندست گیرنده شبه تول  0،1و  3فعال
ميشود .که آن هم بهصورت مستقیم توسط  IRAK1فسفریله

ميشود و سپس به هسته منتقل ميشود تا منجر به بیان  IFNو
 IGF-1شود .در مسیر وابسته به  Trifنیز Trif ،با  TRAF3ارتباط
برقرار ميکند تا  TBK1و  IKKiرا فعال کند و در نتیجه،
دیمریزاسیون و فعال شدن  ،IRF3به هسته منتقل ميشود و
رونویسي از  IFNنوع  Iو ژنهاي قابل تبدیل به  IFNرا فعال
ميسازد (.)62

تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهاي 112 / Toll-like

انواع فعالیت ورزشي و TLRها
التهاب بافت چربي ميتواند موجب القاء وضعیت التهابي
سیستمیک یا موضعي در بدن شود بهطوري که این التهاب ميتواند
منشاء بسیاري از اختلالات متابولیک ،دیابت نوع  3و بیماري قلبي
عروقي به شمار آید ( .)1التهاب ،ترشح سایتوکاینها و کموکاینها
را در پي داشته و این عوامل لنفوست هاي  Tو ماکروفاژهاي ساکن
در بافت چربي را فعال خواهد کرد ( .)23فعالیت ورزشي از طریق
اثرات ضدالتهابي خود ،نتایج سودمندي را در بیماريهاي متابولیکي
واسطهگري ميکند ( .)18با توجه به اثرات پیشالتهابي لیپیدهاي
مختلف ،تأثیر کلیدي ضدالتهابي فعالیت ورزشي ،محدود کردن
تجمع لیپید  -از طریق کاهش توسعه بافت آدیپوز یا کاهش تجمع
لیپید در عضله و کبد -است ( .)16بهعلاوه ،با محدود شدن توسعهي
بافت آدیپوز ،فعالیت ورزشي فراخواني ماکروفاژهاي پیشالتهابي
 M1و  CD8+لنفوسیتهاي  Tرا کاهش ميدهد ( .)23رهاسازي
مایوکینها مثل  IL-6در عضله فعال و در نتیجه تولید آنتاگونیست
گیرنده  IL-1توسط منوسیتها و ماکروفاژها ،ميتواند بیانگر عمل
ضدالتهابي مهم فعالیت ورزشي باشد ( .)18فعالیت ورزشي،
همچنین ميتواند بیان و فعالسازي  TLR4را در بافتهاي مختلف
و انواع سلولها کاهش دهد و این موضوع به توانایي فعالیت ورزشي
در حفاظت علیه اثرات آسیبزاي چاقي برميگردد (.)16
نشان داده شده است که حذف  ،TLR4التهاب ناشي از چاقي
و آترواسکلروز را در موشهاي آزمایشگاهي بهبود ميبخشد (.)31
و بر عکس جنبههاي مختلفي از فعالیتهاي ورزشي کوتاه مدت و
بلند مدت وجود دارد که نشان ميدهد تأثیر اصلي ضد التهاب
ورزش ممکن است به دلیل تأثیرات روي فعالسازي مسیر TLR
باشد ( .)16تمرینات ورزشي ميتواند سطوح در گردش لیگاندهاي
( TLRکه در بیماريهاي متابولیک افزایش پیدا ميکنند) را کاهش
دهد ( Nathan .)16و همکاران نشان دادند که سه هفته تمرین
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سلول منتقل شده و به همراه  NF-KBنسخه برداري تیپ
یک  IFNsرا فعال ميکند ( .)26 ,1جدا از تولید IFNهاي تیپ یک،
مسیر وابسته به  ،TRIFفعالیت  MAPکینازها NF-kB ،و تنظیم
مولکولهاي محرک را میانجيگري مينماید ( LPS .)20 ,61بیان
 TLR2را در ماکروفاژها و آدیپوسیتها بالا ميبرد و باعث کاهش
بیان سطحي کمپلکس  TLR4/MD-2ميشود (.)21
روي هم رفته علاوه بر نقش حفاظتي آنها در ایمنيTLR ،ها
نقشهاي هومئوستاتیک نیز دارند ( .)61از طرفي ،در کنار کنترل
توسعه ایمني اکتسابي ،به نظر ميرسد فعال شدن TLRها مستقیم ًا
در القاي فعالیت ضد میکروبي دخالت دارد (TLR .)61ها ترشح
پپتیدهاي ضد میکروبي را واسطهگري کرده و کشتن مستقیم
میکروب در سطح اپیتلیال را تنظیم ميکنند که این دخالت بالقوهي
TLRها در القاي پپتیدهاي ضد میکروبي پستانداران ،نیازمند تحلیل
دقیقتري است (1و.)6

ورزشي (بصورت  5بار در هفته ،دویدن روي نوار گردان با سرعت
 28m/minبه مدت  28دقیقه در روز) باعث کاهش التهاب مغزي
بواسطه کاهش معنيدار در بیان و میزان پروتئین  TLR4در
رتهاي نر دچار سکته مغزي شده است ( Zeng .)13و همکاران
نشان دادند که به دنبال تمرین ورزشي هوازي ( 63هفته و  5بار در
هفته دویدن روي نوارگردان با سرعت  62m/minبه مدت 18
دقیقه در روز) مقادیر  TLR4و  NF-KBدر موشهاي تحت رژیم
غذایي پر چرب کاهش داده است ( .)25در تحقیق Alexandre
مشخص شد فعالیت ورزشي بلند مدت و کوتاه مدت شدید شنا در
آزمودنيهاي چاق که رژیم غذایي پرچرب داشتند ،میزان بیان
 mRNAو مقادیر پروتئین  TLR4را کاهش ميدهد (.)12
 Richardبه این نتیجه رسید که یک جلسه فعالیت ورزشي شدید
(دویدن روي نوارگردان با شدت  %15VO2maxو به مدت 15
دقیقه) باعث کاهش  TLR4در مردان تمرینکرده ميگردد (.)11
 Fernandezنیز نتیجهگیري کرد که سیگنالینگ  TLR4بعد از 1
هفته تمرین مقاومتي برونگرا (شامل 2 :جلسه در هفته ،هر جلسه
 2-5ست با شدت  18-58درصد حداکثر انقباض ایزومتریک
ارادي) در مردان  36تا  32سال افزایش ميیابد ( .)15بافتهاي
آدیپوز مزانتر ( )Mو رتروپرتیوئن ( )Rمتفاوتند و تفاوت آنها در
ظرفیت ترشح مارکرهاي التهابي و تعداد ماکروفاژهاي موجود در
بافت است .بهطوري که تولید سایتوکین ماکروفاژها در بافت آدیپوز
 Mبیشتر بوده و این سلولها ،عناصر مهم سازنده بافت آدیپوز
هستند که نسبت به جریان التهابي مانند فعالیت ورزشي واماندهساز،
بسیار واکنشي ميباشد .در همین راستا Rosa ،و همکاران در
تحقیقي عنوان کردند فعالیت ورزشي شدید تا حد واماندگي (دویدن
روي تریدمیل با سرعت  38m/minبه مدت  58دقیقه و با شدت
 )%18VO2maxدر بافت چربي  Mدر مقایسه با بافت چربي ،R
مقادیر  TLR4و  MyD88را بیشتر افزایش ميدهد (.)11
اثرات ورزش هوازي طولاني روي بیان  TLRميتواند بهدلیل
فراخواني زیرمجموعههاي مونوسیت به گردش خون باشد ( .)11در
مقایسه با مونوسیتهاي کلاسیک ،مونوسیتهاي پیش التهابي به
دنبال درمان با لیگاندهاي  TLR2باعث بیان بالاي  TLR2و تولید
زیاد  TNF-αميشوند ( .)61با اینحال ،در طي فعالیتهاي مختلف
ورزشي هوازي و مقاومتي ،مونوسیتهاي پیشالتهابي بیشتر رها
ميشوند و این یعني اثرات ورزش طولانيمدت روي بیان TLR
احتمالاً به خاطر فراخواني فنوتایپهاي منوسیتها نیست (.)11
 Martaو همکاران به این نتیجه رسیدند که  3هفته تمرین تناوبي
شدید (سه جلسه در هفته) باعث افزایش معنيدار بیان  TLR4در
منوسیتهاي کلاسیک و پیشالتهابي در مردان غیرفعال با شاخص
توده بدني ( )BMIبالا ،شده است ( .)11مشخص شده که
منوسیتهاي کلاسیک حدود  %08تا  %38و منوسیتهاي
پیشالتهابي حدود  %68تا  %38منوسیتهاي گردش خون را
تشکیل ميدهند .مشخص شده است که فعالیتهاي ورزشي شدید
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اشباع شده) لیگاندهاي  TLRAهستند ،بیانگر این موضوع است
که  FFAsاشباع رها شده از ذخایر بافت چربي در طي فعالیت
ورزشي ،سیگنالینگ پیش التهابي را آغاز ميکنند (.)13
اخیراً نشان داده شده است فعالسازي پروتئین کیناز فعال شده
به واسطه میتوژن  p38و  JNKدر عضلات اسکلتي موش فاقد
 TLR2یا  TLR4به دنبال فعالیت ورزشي شدید تا حد زیادي
کاهش یافته است ( .)11به علاوه ،القاء هپارین براي بالابردن سطح
 FFAپلاسما که در طي فعالیت ورزشي دیده شده ،نشان ميدهد
که افزایش سطح پلاسماي  FFAناشي از ورزش ،از طریق
فعالسازي TLR2یا  ،TLR4سیگنالینگ پروتئین کیناز فعالکننده
میتوژن ( )MAPKرا در عضلات اسکلتي فعال ميکند (.)11
مطالعات ورزشي و مقایسه افراد فعال و غیرفعال ،کاهش واکنش
التهابي مونوسیتهاي خون به تحریک  LPSو افت بیان سطوح
 Mrnaو سلولي  TLR4در افراد فعال را نشان دادهاند ( .)58بیان
سطح سلولي TLRها پس از ورزش حاد استقامتي طولاني مدت
کاهش یافته و موجب سرکوب ایمني پس از ورزش و آمادگي بیشتر
براي عفونت در ورزشکاران شده است ( .)11چاقي (ناشي از رژیم
غذایي پرچرب) موجب القاي ماکروفاژهاي  M2به  M1از طریق
کاهش تولید فاکتورهاي ضد التهابي مانند  IL-10و افزایش تولید
عوامل پیش التهابي التهابزا مانند  IL-6و  TNF-αميشود .این
افزایش در جمعیت ماکروفاژهاي  ،M1به واسطهي تغییر فنوتیپ
از  M2به  M1یا به کارگیري ماکروفاژ  M1از عروق خوني است.
لیگاندهاي  TLR-4مانند  NFKBرا فعال کرده ،به طوري که تولید
سایتوکاینهاي پیشالتهابي مانند  IL- 6 ،TNF-αو  IL- 1را
افزایش ميدهد و بنابراین فنوتیپ  M1را افزایش ميدهند .در بافت
چربي فرد لاغر ،این افزایش توسط سرکوب ژنهاي پاسخدهنده به
 TLR-4جلوگیري مي شود ( .)53 ,56در تحقیقيKawanishi ،
نشان داد رژیم غذایي پرچرب باعث افزایش ( CD11cمارکر )M1
و در نتیجه افزایش  TLR4شده و ( CD163مارکر  )M2را کاهش
ميدهد و بر عکس تمرین ورزشي (شامل 61 :هفته دویدن روي
نوارگردان با سرعت  63-38m/minبه مدت  18دقیقه در هر روز)،
باعث افزایش  CD163و کاهش  CD11cو  TLR4در موشهاي
نر ميگردد (.)56
محققین بیان کردهاند مقدار بیان  TLR4و ظرفیت تولید
سایتوکاین پیش التهابي در افراد غیرفعال به طور معناداري بیشتر
از افراد فعال است Farlin .بیان کرد وضعیت فعالیت جسماني نه
سن افراد ،بیان سطح سلولي  TLR4و تولید سایتوکاین پیش
التهابي حاصل از  LPSرا متاثر ساخته و افرادي که فعالیت جسماني
دارند نسبت به افراد بيتحرک ،مقدار بیان سطح سلولي TLR4
پایینتر و مقدار سایتوکاین پیش التهابي کمتري دارند (Laura .)58
بیان کرد تمرین ورزشي (ترکیب استقامتي و مقاومتي) به مدت 63
هفته در افراد جوان  60تا  25ساله و افراد مسن  15تا  08سالهي
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(وهلههاي حاد) ،باعث تغییرات اساسي در زیرگروههاي منوسیت
خون شده و بیان سطح سلولي گیرندههاي آنها مثل TLRها را
تغییر ميدهند .فعالیت ورزشي شدید ترجیحاً باعث فراخواني
منوسیتهاي پیش التهابي شده و نسبت منوسیتهاي پیش التهابي
به منوسیتهاي کلاسیک را افزایش ميدهد (.)11
به طور خاص ،با توجه به نقشهاي پیشنهادشده براي
اسیدهاي چرب اشباع و LDLهاي اکسیده به عنوان میانجيهاي
فعالسازي  TLRدر بیماري متابولیکي ،توانایي تمرینات ورزشي
مداوم جهت کاهش سطوح این گیرندهها ،ممکن است التهاب
وابسته به  TLRرا نیز در بسیاري از بیماریهاي متابولیکي کاهش
دهد ( .)10نشان داده شده که فتوئین  ،Aیک پروتئین ترشحي
کبد ،ممکن است به عنوان یک پروتئین آداپتور ،عرضهي اسیدهاي
چرب به  TLR4را تسهیل کند و بنابراین به گسترش چاقي ناشي
از التهاب کمک کند .کاهش در سطوح فتوئین  Aو در نتیجه
کاهش ظرفیت اسیدهاي چرب براي عرضه به  ،TLR4علاوه بر
کاهش سطوح لیگاندهاي اختصاصي TLRها ،ممکن است یک اثر
ضدالتهابي مهمي از تمرینات ورزشي به شمار آید ( .)33مشاهدات
در خصوص اینکه فعالیتهاي ورزشي شدید و تمرینات ورزشي
مختلف میزان بیان  TLR4روي سطح مونوسیتها را کاهش
ميدهد به این فرضیه منجر شده است که تاثیر ضدالتهابي فعالیت
ورزشي ممکن است از طریق کاهش بیان  TLR4باشد.
مونوسیتهاي در حال گردش ،پیش سازهاي ماکروفاژها در بافتها
بوده و نقش مهمي را در ماکروفاژهاي پیش التهابي براي گسترش
چندین بیماري متابولیکي شامل مقاومت به انسولین ،دیابت نوع
دوم و آترواسکلروز ایفا ميکند ( .)13کاهش بیان  TLR4مونوسیت
ناشي از تمرینات ورزشي ممکن است مکانیسمي باشد که بر اساس
آن تاثیرات ضدالتهابي ورزش قابل مشاهده باشند .در حمایت از این
موضوع ،کاهش معنادار مقدار بیان  TLR4عروقي در موشهاي
تمرین کردهي فاقد آپولیپوپروتئین  Eتغذیه شده با رژیم غذایي
غني از چربي  -مدلي از آترواسکلروز  -را نشان دادهاند ( .)25مهمتر
اینکه ،تاثیرات فعالیت ورزشي روي بیان  TLR4به مونوسیتها
محدود نميگردد .تغذیه موش با یک رژیم غذایي پرچرب باعث
افزایش قابل توجه در بیان  TLR4و فعالسازي سیگنالینگ آن در
عضله اسکلتي ،کبد و بافت چربي ميشود که مشخص شده این
اثرات در مدلهاي حیواني توسط فعالیت ورزشي بلندمدت ( 0هفته
شنا به مدت  6ساعت در روز و  5روز در هر هفته با اضافه بار
فزاینده تا  5درصد وزن بدن در رتها) یا فعالیت ورزشي کوتاهمدت
( 3وهله شنا کردن  2ساعته با فاصل استراحتي  15دقیقهاي در
رتها) بهطور قابل توجهي کاهش ميیابد ( .)12این کاهش ناشي
از ورزش ،با کاهش فعالیت ( JNKیک کیناز سرین درگیر در
توسعهي مقاومت به انسولین ناشي از چاقي) و کاهش
فسفوریلاسیون سرین سوبستراي  6گیرنده انسولین (( )IRS1یک
نشانگر غیر فعال شدن مسیر سیگنالینگ انسولین) ارتباط نزدیک

دارد ( .)12درهرصورت ،این یافته که بعضي ( FFAsعمدتا FFAs

تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهاي 115 / Toll-like

جدول .9-تحقیقات انساني و حیواني انجام شده پیرامون تاثیر ورزش بر بیان ( TLR4یکي از اصليترین گیرندهها در رابطه با چاقي)
محقق
Lancas
ter

3885

Laura

3885

آزمودني

نوع تمرین

نوع بافت

 66مرد استقامتيکار آماده
غیرسیگاري (سن 35±6 :سال ،وزن:
 11±3kgو L.min :VO2max
)1/1±8/3

دوچرخهسواري شامل  5دقیقه گرم کردن با شدت
 %15VO2maxو سپس  38دقیقه با شدت
%15VO2max

خون
سیاهرگي

مرد و زن  61جوان غیرفعال (سن:
 31/3±1/1سال ،وزن،03/1±5kg :
 )31/1±6/3BMI: Kg/m2و 61
پیر غیرفعال (سن 16±1/2 :سال،
وزنBMI: Kg/m2 ،10/3±1kg :
])31/3±6

 63هفته ( 2روز در هفته) برنامه تمریني:
الف 38 :دقیقه فعالیت استقامتي راه رفتن/
جاگینگ روي تردمیل با شدت  ٪58-18ضربان
قلب ذخیره ( )HRRدر  1هفته اول و شدت
 ٪18-18HRRدر  1هفته دوم
ب :تمرین مقاومتي ( 3ست  0تکراري با
 ٪181RMدر هفته اول و  3ست  0تکراري با
 ٪081RMدر هفته دوم .افزایش  ٪5-68به
شدت تمرین مقاومتي هفته بعد [حرکتها:
اکستنشن و فلکشن پا ،ابداکشن و اداکشن ران،
پرس سینه و پرس پا seated down ،و lat
]pull down

خون
سیاهرگي

روش اندازه
گیری TLR

flow
cytometry

Flow
Cytometry

نتیجه گیری

↓ TLR4

↓ TLR4

مردان و زنان جوان و پیر ( 63جوان
غیرفعال :سن 5/6±31 :سال و
ml/kg.min

Farlin

3881

Charle
s

3880

 36 ،VO2max: 35/3±2/1جوان
فعال :سن 1/0±31 :سال و
11/3±0/1ml/kg.min
 36 ، VO2max:پیر غیرفعال :سن:
 1±13سال و ml/kg.min
 32 ، :VO2max 35/8±5/0پیر
فعال :سن 5±13 :سال و
23/6±0/8ml/kg.min
):VO2max
 1زن و  1مرد
سال 68.5±1.4سن:
BMI :kg/m2 37.1±2.8
کیلوگرم 104.6±6.4وزن:
کیلوگرم 46.7±5.9درصد چربي:

افراد فعال :فعالیت جسماني روزانه 3/1±8/0
(ساعت در روز)
افراد غیرفعال :فعالیت جسماني روزانه 8/1±8/5
(ساعت در روز)

 63هفته ( 2روز در هفته) :هر جلسه 38 ،دقیقه
فعالیت ورزشي 65 :دقیقه تمرینات انعطاف پذیري،
 38تا 28دقیقه فعالیت هوازي با شدت  80%و
90%ضربان قلب اوج (راه رفتن روي تریدمیل،
بالا رفتن از پله،دوچرخه ثابت 28 ،)step-ups ،تا
 18دقیقه فعالیت مقاومتي فزاینده  0تا  63تکرار با
شدت ( 65% 1RMاسکات ،پرس پا ،اکستنشن

خون
سیاهرگي

Vastus
lateralis

عضله

2018, Vol. 20, No. 5

Flow
Cytometry

RT-PCR

↓  TLR4در
افراد فعال

↓ بیان TLR4
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غیرفعال باعث کاهش معنادار مقدار بیان  TLRو میزان تولید
سایتوکین پیش التهابي ميشود ( .)52در تحقیق 38 ،Lancaster
دقیقه دوچرخهسواري با شدت  %15 VO2maxباعث کاهش
معنيدار  TLR4در مردان استقامتيکار آماده شد ( Nickel .)51و
 )55( Thomasنشان داد دوي ماراتن باعث کاهش بیان و پروتئین
 TLR4در دوندهگان ماراتن مرد سالم ميشود که این کاهش در
افراد چاق مشاهده نشد Lira .بر روي رتهاي ویستار تاثیر تمرین
و بیش تمریني را بررسي نموده و نشان داد که پروتکل بیشتمریني
باعث افزایش سایتوکاینهاي التهاب را در بافت چربي مي شود کا
این التهاب ممکن است از طریق سگنالینگ  TLR-4وNF-
 kBp65میانجیگري شود ( Reyna .)51و همکاران نیز عنوان

کردند که فعالیت ورزشي باعث کاهش مقادیر  TLR4در افراد چاق
ميگردد اما در افراد دیابتي تغییري ایجاد نميکند ( )51در تحقیقي
 Stephenو همکاران بر روي هشت دوچرخهسوار تمرینکرده که
در آزمایشگاه  18کیلومتر تایمتریل را بصورت شبیهسازي شده با
دوچرخه کارسنج رکاب زدند ،دریافتند که بلافاصله و یک ساعت
پس از این ورزش هوازي شدید بیان  TLR4و  TLR2در
مونوسیتها افزایش یافته است .این نتیجه آنها را به فرضیه شان
که فعالیتهاي ورزشي استقامتي و شدید ممکن است از طریق
تغییر در بیان گیرندههاي  TLRموجود در سلولهاي خوني باعث
تغییرات موقتي در ایمني ورزشکاران شود ،نزدیکتر کرد .البته این
تغییرات در منوسیتهاي ضدالتهابي اتفاق افتاد (.)50
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Kyle

Richar
3883d

Nathan

رت  318-288گرمي

3868

Marta

3868

Lira

3868

Stephe
n

3868
Tanak
a

3868

مردان استقامتيکار آماده سالم
غیرسیگاري (سن 35±5 :سال ،وزن:
 11/1±0/6kgو :VO2peak
 50/5±5/1 ml.kg-1min-1و
)32/0±6/1 Kg/m2 :BMI

↓ کم و
غیرمعنيدار بیان

خون
سیاهرگي

Flow
Cytometry

یک وهله فعالیت ورزشي شدید (دویدن روي
تریدمیل با شدت  VO2max75%و به مدت 15
دقیقه)

خون
سیاهرگي

Flow
Cytometry

↓ TLR4

 2هفته (هفتهاي  5روز) دویدن روي تردمیل با
سرعت  28متر بر دقیقه 28 ،دقیقه در روز

بخش
کرونال مغز

 Bio-Radو

↓ بیان
 mRNAو
میزان
پروتیینTLR4

 38دقیقه دوچرخهسواري با شدت VO2 peak

%15

 33رت ویستار (سن  18روزه و وزن
 388-308گرم)

-6برنامه تمریني  66هفتهاي دویدن ( 5روز
پشتسرهم تمرین و  3روز استراحت) شامل چهار
هفتهي اول،یک بار تمرین روزانه  ،زمان،28 ،38 :
 15و  18دقیقه ،چهار هفتهي دوم ،یک بار تمرین
روزانه  ،زمان 18 :دقیقه ،سه هفتهي سوم ،تعداد
تمرین روزانه 2 ،3 :و  1بار ،زمان 18 :دقیقه.
-3تست ورزشي ( 5دقیقه گرم کردن با سرعت
 m/min 12با شیب صفر درجه و سپس افزایش
سرعت هر  2دقیقه یکبار به اندازهي m/min 2
تا حد واماندگي)

خون
سیاهرگي

بافت آدیپوز
سفید و کبد

TLR4

RT-PCR

flow
cytometry

وسترنبلات

↓ بیان TLR4

عدم تغییر
 TLR4در بافت
کبد و کاهش
 TLR4در بافت
آدیپوز سفید

 0دوچرخهسوار ( 2زن و  5مرد) سالم
و آمادهي غیرسیگاري (سن:
 23/6±1/3سال ،وزن:
 13/1±66/1kgو قدcm :
)611/6±68/1

 18کیلومتر دوچرخهسواري تایم تریل با حداکثر
سرعت

خون
سیاهرگي

Flow
Cytometry

↑ بیان TLR4

 mice 11مذکر (سن  3تا 68هفته)

فعالیت شدید (دویدن روي تریدمیل با سرعت
 3m/minبه مدت  13-11دقیقه تا حد واماندگي)

خون
سیاهرگي و
کبد و ریه

Flow
Cytometry

عدم تغییر

 mice 31مذکر (از هفته  1تا 61
رژیم غذایي پرچرب داشتند)

 61هفته (هفتهاي  5روز) دویدن روي تردمیل با
سرعت  63-38متر بر دقیقه 18 ،دقیقه در روز

1رت ویستار ماده  2ماهه

 10جلسه فعالیت مقاومتي( 63هفته  /هفتهاي
3روز 3 -جلسه در روز با فاصله  1ساعته -هر
جلسه  0تکرار با  2دقیقه استراحت بین
تکرارها)حرکت :بلند کردن بار بر مبناي MVSC
:ظرفیت قدرت ارادي بیشینه 0..تکرار-٪08 :

Kawan
ishi

3868

Zanchi

3868

مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،5آذر و دی 9317

بافت آدیپوز
Epididy
mal

بافت عضله
پلانتاریس

RT-PCR

RT-PCR

TLR4

↑  TLR4با
رژیم غذایي
پرچرب و ↓
 TLR4توسط
فعالیت ورزشي

↓ بیان TLR4
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3880

 66زن و  1مرد غیرفعال
سال 71 ±5.74سن:
BMI :kg/m2 28.1±4.98
کیلوگرم 78.9 ±19.0وزن:
سانتي متر 168.3 ±4.43قد:
کیلوگرم 43.8 ±8.24درصد چربي:
مردان تمرین کرده (سالم (سن:
 31/1±1/1سال ،قد،606±5/1cm :
وزن 12/1±1/6kg :و :VO2max
)51/3±5/6ml.kg.min

و فلکشن زانو ،پرس سینه نشسته ،اکستنشن سه
سر ، biceps curl ،پارو نشسته و سرپا) و 65
دقیقه تمرینات تعادل.
 63هفته ( 2روز در هفته) :فعالیت استقامتي (38
دقیقه راه رفتن روي تریدمیل با شدت %08–18
ضربان قلب ذخیره) و تمرین قدرتي ( 3ست 0
تکراري با شدت ( 1RM %08–18پرس پا،
اکستنشن و ابداکشن و ادداکشن پاlat pull- ،
 ، downپرس سینه  ، leg curl ،پارو نشسته)

تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهاي 111 / Toll-like
 ٪35 -٪35 -٪35 -٪35 -٪35 -٪38و ٪31
یا MVSC ٪32

Mesenter
 icو
Retroper
-itoneal

TLR4

Rosa

 31رت ویستار (سن  68هفته و 358
گرمي)

فعالیت شدید (دویدن روي تریدمیل با سرعت
 38m/minبه مدت  58دقیقه و با شدت
 VO2max70%تا حد واماندگي)

Alexan
dre

رت ویستار (سن  0هفته) با
 38هفته رژیم غذایي پرچرب

 -6فعالیت ورزشي بلند مدت (روزانه یک ساعت
شنا 5 ،بار در هفته ،به مدت  0هفته و افزایش بار
بر اساس  %5وزن بدن)
-3فعالیت ورزشي کوتاه مدت شدید ( دو وهله
فعالیت  2ساعتهي شنا با فاصله استراحتي 15
دقیقهاي بین وهلهها)

 61نفر حرفهاي لاغر (وزن:
Kg/m2 :BMI ،11/1±66kg
 33±6و دور کمر 06±1cm :برنامه
تمریني 55 :کیلومتر و بیشتر در هفته/
 68هفته) ،ب 61 :نفر غیرحرفهاي
لاغر (وزن:BMI ،10/5±3kg :
 31±3 Kg/m2و دور کمر:
 01±1cmبرنامه تمریني 18 :کیلومتر
و کمتر در هفته 68 /هفته) و ج65 :
نفر غیرحرفهاي چاق (وزن:
Kg/m2 :BMI ،31/1±63/3kg
 ،≥33±3دور کمر ≤682±1cm :و
برنامه تمریني 18 :کیلومتر و کمتر در
هفته 68 /هفته)

دوي ماراتن

خون
سیاهرگي

تست ورزشي استاندارد روي تریدمیل ( 68دقیقه
گرم کردن 5-دقیقه فعالیت با سرعت  VLa4با
شیب  3 -1٪دقیقه ریکاوري -فعالیت با سرعت
 VLa4با شیب  1٪و افزایش  6m/sبه سرعت
در هر دقیقه تا (VLa4+3m/s) Vmax
( :VLa4سرعتي که لاکتات خون اسب به
 1 mmol/Lميرسد)

گلبول سفید
ریه

 63مرد سالم (سن 33/6±8/5 :سال،
وزن:BMI ،08±2/6kg :
 Kg/m2 35/3±8/0و قد:
613±8/3و ٪چربي)68/5±8/0 :

 -6دو وهله فعالیت ورزشي اکسنتریک شدید
شامل  63ست  68تکراري با شدت 1RM60%
-3شش هفته ( 60جلسه 2 ،ست  68تکراري)
همان فعالیت ورزشي اکسنتریک شدید (هفته اول:
 ، 1RM40%هفته دوم ، 1RM45% :هفته
سوم)1RM50% :

خون
سیاهرگي

( mice 60سن  63-61هفته) با
 63ماه رژیم غذایي پرچرب
( 0هفته ورزش همراه با کاهش وزن)

 -6فعالیت ورزشي اجباري:هشت هفته و  5بار در
هفته (دویدن روي تریدمیل با سرعت 33m/min
به مدت  18دقیقه در روز -میانگین مسافت
دویدن در هفته 5130±6131 :متر براي هر
)mice

خون
سیاهرگي

3866

3866

Thoma
s

3863

Cleme
nce

3863

 0اسب ماده ( 2/2±8/5سال و kg

)111±50

بافت عضله
دوقلو ،کبد و
آدیپوز

وسترن بلات

در بافت چربي
 ↓ ،Rمقادیر
TLR4

 RT-PCRو
وسترن بلات

 RT-PCRو
وسترن بلات

RT-PCR

↑ پروتیین
TLR4همراه با
رژیم غذایي
پرچرب و
↓ بیان
 mRNAو
پروتئین TLR4
همراه با ورزش
الف -کاهش
 mRNAو
پروتئین TLR4
درگروه
غیرحرفهاي لاغر
ب -عدم تغییر
معنيدار
 mRNAو
پروتئین TLR4
در گروههاي
حرفهاي لاغر و
غیرحرفهاي چاق

↓ TLR4

↑ بیان

Fernan
dez

3863

Katie

3863

2018, Vol. 20, No. 5

 RT-PCRو
وسترن بلات

Flow
Cytometry

 mRNAو
پروتیین
TLR4بعد از
وهله اول
↑ بیان
 mRNAو ↓
پروتیین
TLR4بعد از
وهله دوم
↑
TLR4همراه با
رژیم غذایي
پرچرب (بالا
بودن TLR4
J Mil Med
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بافت
آدیپوز-

در بافت چربي
 ↑ ،Mمقادیر
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-3فعالیت ورزشي اختیاري:هشت هفته و  5بار در
هفته (دویدن روي نواري با محیط  12سانتي متر
با دسترسي آزاد 31ساعته -میانگین مسافت
دویدن در هفته 35185±0613 :متر براي هر
)mice

3863

افراد غیر دیابتي ( 61لاغر ،سن:
 23±3سال ،وزن:BMI ،13±3kg :
 35±8/1 Kg/m2و  0چاق ،سن:
 18±2سال ،وزن،06±3/0kg :
 )26±6/6 Kg/m2 :BMIو  66افراد
دیابتي نوع ( 3سن 58±2 :سال ،وزن:
Kg/m2 :BMI ،00±2/6kg
)21±8/1
 66مرد ناآماده (بي تحرک :کمتر از 3
جلسه ورزش در هفته) غیرسیگاري
سالم (سن 13±5 :سال ،قد:
 ،611±8/85cmوزن،38±1/5kg :
 30/3±2/3 Kg/m2 :BMIو
)2/18±8/1 L.min :VO2peak

عضلات
 soleusو
tibialis

وسترن بلات

قدامي

برنامه تمریني روي چرخ ارگومتر  65روز متوالي و
هر روز  18دقیقه 1 :تا  68دقیقه شامل  0دقیقه
فعالیت ورزشي با شدت  18%VO2 peakو 3
دقیقه با شدت 38%VO2 peak

خون
سیاهرگي

فعالیت ورزشي  1( HITجلسه  3-هفته 2 ،جلسه
در هر هفته -شامل  68وهله دوچرخهسواري
اینتروال  1دقیقهاي با  3دقیقه استراحت بین
وهلهها با شدت )VO2peak 85%

خون
سیاهرگي

Flow
Cytometry

Alexan
dre

رت ویستار مذکر (سن  1هفته) با
 63هفته رژیم غذایي پرچرب

فعالیت ورزشي کوتاه مدت شدید ( دو وهله فعالیت
 2ساعتهي شنا با فاصله استراحتي  15دقیقهاي
بین وهلهها)

بافت آدیپوز
سفید

 RT-PCRو
وسترن بلات

Yuewe
n

 38رت ویستار مذکر (وزن 358-258
گرم)

 3هفته و  5بار در هفته (دویدن روي تریدمیل با
سرعت  63m/minبه مدت  28دقیقه در روز)

بافت مغز

 RT-PCRو
وسترن بلات

Zeng

 mice 21مذکر (سن 68 :هفته) فاقد
آپولیپوپروتیین E

 63هفته و  5بار در هفته (دویدن روي تریدمیل با
سرعت  62m/minبه مدت  18دقیقه در روز)

سلولهاي
اندوتلیال
آئورت و
خون

ایمونوهیستوشیم
ي

خون
سیاهرگي

وسترن بلات

خون
سیاهرگي

وسترن بلات

Sara

3862

Marta

3862

3862

3862

3861

Capó

3861

Paula

3861

فوتبالیست مرد
سن8,1 ± 63,2 :سال
BMI :kg/m2 24.0 ± 0.6
کیلوگرم 76.5 ±1.8وزن:
 61مرد و زن (سن 13/6±6/6 :سال،
وزن:BMI ،11/2±5kg :
 Kg/m2 31/3±8/1و قد:
)651/6±6/3

مجله طب نظامي

یک جلسه تمرین  3ساعته شدید( 80%

)VO2max
 0هفته (3جلسه در هفته) برنامه تمریني مقاومتي
( 2ست  0تکراري با  ٪181RMدر هفته  6و  3و
2؛  2ست  0تکراري با  ٪181RMدر هفته  1و 5
و  1؛  2ست  0تکراري با  ٪08RM6در هفته 1
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↑ TLR4

وسترن بلات

عدم تغییر
 TLR4در افراد
دیابتي
↓  TLR4در
افراد چاق

↑ بیان TLR4

↑ پروتیین
TLR4همراه با
رژیم غذایي
پرچرب و
↓ بیان
 mRNAو
پروتئین TLR4
همراه با ورزش
↓ بیان
 mRNAو
پروتیینTLR4
↓ بیان TLR4

↑ پروتیین
TLR4

↓ بیان TLR4
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 miceنر (سن 61-63 :هفته و وزن
 8,51 ± 31,6گرم)

تست ورزشي فزاینده با سرعت  0متر/دقیقه با
افزایش  3متر/دقیقه در هر  3دقیقه تا واماندگي..
 3وهله پروتکل دوي  18دقیقهاي با  %18با 28
دقیقه ریکاوري بین وهلهها Vmax.شدت
)( 18.0 ±1.15 (m/min):Vmax

عليرغم کاهش
وزن)
↑ بیان TLR4
همراه با فعالیت
ورزشي اجباري
↓ بیان TLR4
همراه با فعالیت
ورزشي اختیاري

تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهاي 113 / Toll-like
و [ .0حرکتها :پرس پا seated pec deck ،و
]biceps curl bench

3861

-3شش هفته ( 60جلسه 2 ،ست  68تکراري)
همان فعالیت ورزشي اکسنتریک شدید (هفته اول:
 ، 1RM40%هفته دوم ، 1RM45% :هفته
سوم)1RM50% :

بحث
اضافه وزن و چاقي یکي از چالشهاي جدي تهدید کننده
سلامتي است که آمار و ارقام نشان ميدهد شیوع آن در پرسنل
نظامي هم در حال گسترش است .از آنجا که تغییرات در بیان سطح
سلولي  TLR4که در پي انجام تمرین ورزشي ایجاد ميشود ،ممکن
است که کاربرد قابل توجهي در (کاهش) خطر بروز و پیشرفت
برخي از بیماريها داشته باشد ،بر این اساس عنوان ميگردد که
فعالیت بدني منظم اثرات ضد التهابي در پي خواهد داشت (-51
 .)53بنابراین ،این فرضیه که احتمال افزایش سطح ( FFAاسید
چرب آزاد) خون ناشي از تمرینات ورزشي باعث اثر پیش التهابي
قابل توجهي گردد؛ ضعیف ميباشد .در نتیجه در پي تمرینات
طولاني مدت که سطح  FFAخون بهشدت افزایش ميیابد ،به
دفعات دیده شده است که سایتوکاین تولید شده بوسیله منوسیت
بدون تغییر باقي ميماند؛ این مسئله نشان ميدهد که افزایش سطح
 FFAدر پلاسما که در اثر تمرینات ورزشي بوجود ميآید آثار پیش
التهابي ندارد ( .)18 ,33اگرچه مکانیسم دقیقي که بر اساس آن
تمرینات ورزشي باعث کاهش سطح گیرندههاي  TLR4ميگردند
مشخص نميباشد ،ولي گلیسون دو مکانیسم را پیشنهاد ميکند:
نخست اینکه اگرچه گیرندههاي  TLR4باعث آزاد شدن سایتوکاین
و فعال شدن سیستمهاي التهابي ميشوند ،ولي بنظر ميرسد سطح
گیرندههاي  TLR4بوسیله سایتوکاین دچار تنظیم منفي (کاهش)
ميگردند .ترشح سایتوکاینها در نتیجه فعالیتهاي ورزشي ،بیان
 TLR4مرتبط با پاسخ التهابي بدن که تلاش ميکند تعادل طبیعي
خود را حفظ کند را کاهش ميدهد .در حقیقت مطالعات نشان داده
تمرینات ورزشي مداوم  TNFαرا افزایش ميدهد که نه تنها
 TLR4را کاهش داده و تنظیم ميکند ،بلکه سد خوني مغزي را
در سکتههاي حاد پایدار مينماید .ثانیاً هورمونهاي استرس مثل
گلوکورتیکوئیدها که در هنگام ورزش آزاد ميشوند سیستم ایمني
بدن را مختل کرده و توانایي آن را در پاسخ به حملات کاهش
ميدهد ( .)18اطلاعات موجود شواهدي را ارائه ميدهد که برخي
اثرات ضدالتهابي و نافع سلامت ورزش ممکن است بواسطه تاثیرات
متعدد بر روي  TLR4واقع شده باشند .به ویژه ،ورزش ممکن است

خون
سیاهرگي

 RT-PCRو
وسترن بلات

بتواند هم در میزان در دسترس بودن لیگاندهاي درونزاي
و هم در بیان آنها و همچنین در فعالسازي سیگنالینگ  TLR4اثر
کاهنده داشته باشد ( .)11 ,16 ,18در چاقي ،فعالسازي فزاینده
 TLRمشهود است .وجود عامل چاقي ،گواهي بر پیشرفت
بیماريهایي چون دیابت ،بیماري قلبي-عروقي و عوارضي دیگر از
این دست ميباشد (.)50 ,10 ,11
 )CT( Cross-Toleranceیعني پاسخ یک گیرنده به لیگاند؛
پاسخ به لیگاند بعدي را کمتر ميکند ،ممکن است به توجیه اثر
کاهشي تمرین بر  TLR4کمک کند ،مثل اثر آسیبزایي تمرین
که ميتواند باعث افزایش لیگاندهاي اندوژنز  TLR4پلاسما و بافت
شود ( .)16 ,0ظهور منوسیتها به لیگاندهاي اندوژنز احتمالا باعث
تحریک تحمل  LPSشده ،در نتیجه اثرات ضدالتهابي تمرین بدني
احتمالا به افزایش تحمل مسیرهاي  TLRمربوط ميشود (.)0
 HSPsبعنوان یک سیگنال احتمالي  CTدر برابر آسیب عضلاني
ناشي از تمرین شناخته شده است ،چراکه آنها با  TLR2و TLR4
مقابله ميکنند .پیشگیري از سلولهاي منوسیت در محیط
آزمایشگاه منجر به کاهش  HSP60و پاسخ به  LPSو بیان TLR4
ميشود .این نتایج نشان ميدهد که  HSPاحتمالا باعث تحریک
 CTدر مقابل  LPSشده و بنابراین احتمال دارد  HSPافزایش یافته
مکانیسم ایمني در برابر آسیبهاي بعدي را بوجود آورد که عموما به
گسترش تحمل منوسیتهاي خون و ماکروفاژهاي بافت مربوط
است ( .)12 ,13به طور کلي از این یافتهها چنین ميتوان نتیجه
گرفت که تمرین بدني و آسیب بافتي ناشي از آن منجر به کاهش
اندوژنزهایي ميشود که با  TLR4در تعامل هستند .مشخص شده
است که ارتباط لیگاندها با  TLR4باعث تحریک  CTو تحمل
سلولي ميگردد .این نتایج ميتواند یافتههاي ما در مورد TLR4
سلولي و تولید سایتوکین ناشي از  LPSبعد از تمرین را توجیه کند.
البته تغییرات پلاسما و ترکیبات پروتئینهاي سیگنالي  TLR4بافت
( CD14و  )LPSیا تغییر در نسبت آنها ( )LPS/ CD14احتمالا به
تفسیر این اثر ضد التهابي ورزش کمک ميکند ( .)15 ,11 ,16بیان
سطح سلولي  TLR4و ظرفیت التهابي بدن به طور مستقیم (از
طریق توانایي سایتوکینهاي پیش التهابي مشتق شده از ماکروفاژ/
TLR4
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 63زن سالم غیرسیگاري (سن:
 33/5±8/2سال ،وزن:
33/1±2/3 :BMI ،18±3/6kg
 Kg/m2و قد612/0±6/1 :و
٪چربي)60/5±3/0 :

 -6دو وهله فعالیت ورزشي اکسنتریک شدید
شامل  63ست  68تکراري با شدت 1RM60%

↑ بیان
 mRNAو
پروتیین
TLR4بعد از
وهله اول
↓ بیان
 mRNAو
پروتیین
TLR4بعد از
وهله دوم

 / 118شیرواني و همکاران

منوسیت در تحریک رهاسازي پروتیینهاي فاز حاد از کبد و تاثیر
فعالیت ماکروفاژهاي بافت محیطي) و غیرمستقیم (از طریق تولید

و رهاسازي سایتوکینهاي پیش التهابي به خون) سطوح التهاب
مزمن افراد را تحت تاثیر قرار ميدهد (.)11 ,56 ,33

اثرات ضدالتهابي فعالیت ورزشي مطابق شکل  2بر روي سه
مکانیسم احتمالي تمرکز دارد -6 :کاهش توده چربي احشایي-3 ،
افزایش تولید و رهاسازي مایوکاینهاي عضله اسکلتي منقبض
(مثل آیریزین) ( )18و  -2کاهش بیان TLRها روي مونوسیتها
و ماکروفاژها ( .)11 ,12فعالیت ورزشي منظم منجر به کاهش
سطوح آدیپوکاینهاي پیش التهابي مثل  IL-6و  TNFميشود.
بنابراین افزایش فعالیت جسماني از طریق کاهش ترشح آدیپوکین
پیش التهابي که نتیجه مستقیم کاهش مقدار ذخایر چربي شکمي
است ،به کاهش التهاب سیستمیک منجر ميگردد ( .)10شواهد
موجود بیان ميکنند که TLRها ممکن است لینک بین زندگي
بيتحرک و التهاب و بیماري باشد .مونوسیتهاي خون افراد
ورزشکار و فعال به لحاظ جسماني ،پاسخ التهابي کمتري به تحرک
اندوتوکسین داشته و همچنین داراي بیان ( TLR4درسطوح
 mRNAو پروتئین سطح سلولي) پایینتري هستند که با کاهش
تولید سایتوکین التهابي ارتباط دارد ( .)11ممکن است عوامل سرمي
مشخص که به دنبال فعالیت ورزشي تغییر ميکنند ،مسئول تغییرات
 TLRsباشند .افزایش سطوح سایتوکینها ،پروتئینهاي شوک
گرمایي ( ،)HSPsگلوکوکورتیکوئیدها ،کاتکولامینها LPS ،و یا
اسیدوز ممکن است در تنظیم مسیرهاي سیگنالینگ سلولي کنترل
کنندهي بیان TLRها نقش داشته باشند ( .)13 ,13 ,25اتصال
 PAMPsو مولکولهاي سیگنالینگ آسیب اندوژن مثل
پروتینهاي شوک گرمایي به TLRها منجر به فعالسازي سلول
عرضهکننده آنتيژن ( )APCو در نتیجه ،فعالیت سلول کمکرسان
( )Thو تعامل آنها با هم ميشود .این اثر متقابل بین  APCو Th
باعث فعالیت سلولي و ترشح سایتوکاین ميشود .سایتوکاینهاي
مجله طب نظامي
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تولیدي به واسطه  APCو  Thمنجر به التهاب و تکثیر و فعالسازي
دیگر اجزاي ایمني ميگردد (( )18 ,0شکل .)1-افزایش سطوح
سایتوکینها ،پروتئینهاي شوک گرمایي ( )HSPsو گلوکوکورتیکوئیدها
از مکانیسمهاي سرکوبگر بیان TLRها ناشي از فعالیت ورزشي
است (.)18
یکي از مکانیسمهاي کاهش بیان  TLR4بهواسطه تمرین
ورزشي ،قدرت تحمل نسبت به پروتئینهاي شوک گرمایي ()HSP
است ،چرا که HSPها لیگاندهایي ميباشند که اساسا در طي فعالیت
ورزشي افزایش ميیابند .چون اسیدهاي چرب استریفیه نشده اشباع
با زنجیره بلند ( ،)NEFAsپاسخ سلولي ایجاد شده توسط TLRها
را تنظیم ميکنند ( .)18 ,0از آنجا که غلظت خارج سلولي NEFAها
در طي فعالیت ورزشي استقامتي به طور موقتي افزایش ميیابد،
فرض شده است که TLRها ميتوانند در سیگنالینگ سلولي به
وجود آمده توسط فعالیت ورزشي استقامتي حاد ،دخالت داشته
باشند .هورمونهاي استرس مانند گلوکوکورتیکوئیدها (،)CGs
بسیاري از تغییرات ایمونولوژیک مرتبط با ورزش را واسطهگري
ميکنند ( Lancaster .)16 ,10 ,16نشان داد مقادیر مختلف
دگزامتازون باعث مهار  %58و  %688عملکرد  TLR2و TLR4
شده و منجر به کاهش بیان آنها ميگردد ( .)51البته نشان دادهاند
که گلوکوکورتیکوئیدها باعث کاهش بیان  TLR2و افزایش
چشمگیر TLR2و  TLR4شده است که این موضوع پیشنهاد
ميکند  CGsباعث پاسخهاي متفاوت در مورد بیان TLRها
ميگردد ( .)11 ,15 ,13محققین دیگر گزارش کردهاند CGها بیان
 TLRرا تغییر داده و بیشتر باعث بیان TLRها ميشوند تا اینکه
بیان آنها را مهار کنند .بنابراین غیر محتمل است که CGها نقش
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شکل .3-اثرات ضدالتهابي فعالیت ورزشي در رابطه با چاقي و )16 ,18( TLR

تاثیر ورزش بر چاقي بواسطه تعدیل سیستم ایمني و رسپتورهاي 116 / Toll-like

شکل .4-اتصال پروتینهاي شوک گرمایي به TLRها و ترشح سایتوکین ()18

TLRها وقتي با  NEFAsتحریک ميشوند ،باعث القاء و
تحریک سایتوکینها در ماکروفاژها و آدیپوسیتهاي کبد و عضله
اسکلتي شده و در نتیجه با افزایش حاد TLR ،NEFAsها ميتوانند
در افزایش مقاومت انسولیني دخالت داشته باشند (.)06 ,10 ,16
تنظیم کاهشي بیان TLRها توسط تمرین احتمالا مکانیسمي است

که نقش حفاظتي تمرین ورزشي در برابر مقاومت انسولیني را توجیه
ميکند ( .)53 ,25از آنجا که  TLR4در بافتهایي بیان ميشود که
مستقیماً در فعالیتهاي متابولیک انسولین درگیرند مانند بافت چربي
و عضله ،توانایي FFAها در فعال کردن  TLR4در این بافتها نیز
ميتواند مهم باشد ( ،TLR4 .)20یک اتصال مولکولي بین تغذیه،
2018, Vol. 20, No. 5
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اصلي در کاهش بیان  TLRبا ورزش داشته باشند .البته مشخص
شده است که CGها مونوسیتهاي التهابي را کاهش داده و بیان
 TLRرا متاثر ميسازدCG .ها قادرند بیان  TLRمنوسیتها را
تنظیم کنند اما اعضاي خانوادهي TLRها به CGها بهطور متفاوت
پاسخ ميدهند ( .)13در شرایط طبیعي و آزمایشگاهي ،بیان TLR
تحت تاثیر غلظت سایتوکاین قرار ميگیرد .فعالسازي TLR
سایتوکین را رها ميکند اما به نظر ميرسد بیان  TLRبهوسیله
سایتوکینها تنظیم ميشود چرا که گزارش شده است بیان TLR4
و  TLR2بوسیله  IL-4به کمتر از یک سوم سطوح اولیه کاهش
ميیابد ( )12 ,13 ,12با توجه به افزایش غلظت سایتوکینها به
دنبال فعالیت ورزشي ،امکان دارد این افزایش ،بیان  TLRرا مهار
نماید؛ میزان بیان ژن  TLR4در سلولهاي تک هستهاي خون
محیطي ( )PBMCsبهوسیلهي دگزامتازون (نوعي گلوکوکورتیکوئید
( )GCاست) افزایش ميیابد .بهعلاوه ،بیان شده است که GCs
تنظیم کنندههاي قوي فعالیت نسخهبرداري  NF-KBاست.
بنابراین ،احتمالا  GCsنقش مهم در تنظیم عملکرد  TLRدر محیط
 vivoدارد ( .)51افزایش در لیپولیز که  FFAsگردش خون را
افزایش ميدهد ،محرک مهم در افزایش سیگنالینگ  TLR4است،
چون  FAsاز طریق آبشار  ،TLR4محرک افزایش BNF-Kb
ميباشد .آندوتوکسمي که بعد از فعالیت ورزشي شدید اتفاق ميافتد،
منجر به افزایش مقادیر  LPSگشته و این ميتواند مکانیسم
افزایش بیان پروتئین  TLR4و  MyD88و افزایش فعالیت NF-
 KBباشد (.)15
چاقي با افزایش اسیدهاي چرب استریفیه نشده ()NEFAs
مشخص ميشود ( .)15 ,11شواهد نشان ميدهد که فعالسازي
 TLRتوسط اسید چرب استریفیه نشده ( )NEFAsاحتمالا در بروز

مقاومت انسولیني نقش دارد ( .)12 ,1به نظر ميرسد تمرین ورزشي
باعث تحریک تنظیم کاهشي بیان  TLRدر بافتهاي متعدد
ميشود ،مکانیسمي که ممکن است در نتیجه تاثیر حفاظتي تمرین
در برابر مقاومت انسولیني اتفاق بیافتد ( .)11به علاوه به نظر ميرسد
TLRها از طریق فعالسازي پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن
( p38نشانگر افزایش ماکروفاژها و منوسیتها) توسط NEFAs
خارج سلولي در حین تمرین استقامتي پاسخ سلولي را ایجاد کنند
( .)11 ,11 ,63 ,1یافتهها نشان ميدهد تمرین استقامتي در
موشهاي فاقد  TLR2و  ،TLR4مقادیر پلاسمایي  NEFAsرا
موقتاً افزایش داده ،در فعالسازي  p38و  JNKدر عضله اسکلتي،
با تحریک مسیر سیگنالي TLRها شرکت ميکند ( .)25از آن
جایيکه سطوح خارج سلولي  NEFAsدر تمرین استقامتي افزایش
ميیابد؛ فرض بر این است که احتمالا TLRها در سیگنالینگ
سلولي به دنبال تمرین استقامتي حاد نقش دارند ( .)10 ,53در کنار
نقش  NEFAsدر تامین انرژي براي عضله اسکلتي ،آنها ممکن
است در فعالسازي مسیرهاي سیگنالي و تنظیم بیان ژن نیز نقش
داشته باشند .افزایش  NEFAsپلاسما توسط القاء لیپید درون رگي
منجر به تنظیم افزایشي کدگذاري ژن پیروات دهیدروژناز کیناز 1
(- )PDK4پروتتین تنظیم کننده اکسیداسیون گلوکز -بشود (,3 ,6
 .)15 ,1احتمالا  NEFAsلیگاندهایي براي گیرندههاي غشایي
 TLRهستند که به واسطه آنها سیگنالینگ داخل سلولي شامل
آبشاري از کیناز فعال شده میتوژن ( )MAPKو فاکتور هسته اي
کاپا  )NFKB( Bرا تحریک کرده و حوادث درون سلولي را با
تغییراتي که در اشباع لیپیدهاي خارج سلولي ميدهند ،کنترل کنند
(.)08 ,13
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شواهد بدست آمده از مطالعات متعدد بر روي انسانها ،بروز و
فعالیت رو به رشد TLRها بهخصوص  TLR2و  TLR4را که
نقش زیادي در چاقي و در شدت بیماري دیابت و سندروم متابولیک
دارند را به اثبات رسانده است .بر اساس یافتههاي آزمایشگاهي به
نظر ميرسد که سیگنالینگ  ،TLRدر اثرات ضد التهابي فعالیت
ورزشي نقش دارد .محرک فیزیولوژیکي دقیق که واسطه کاهش
ناشي از ورزش در بیان سطح سلولي TLRها است ،شناخته شده
نیست .با اینحال ،برخي از سیگنالهاي درگیر ممکن است
سایتوکاینهاي ضدالتهابي و مایوکاینهاي مترشحه از عضله
اسکلتي درگیر مانند آیریزین ،هورمونهاي استرسي و پروتئینهاي
شوک گرمایي باشند .از این رو شناسایي مکانیسمهاي دقیقي که
بهواسطه آنها تمرینات جسماني یا کاهش وزن ناشي از رژیم
غذایي ،بیان  TLR4را در افراد چاق تنظیم ميکند ،نیازمند
تحقیقات بیشتر است .در مجموع فعالیت ورزشي یک تحریککننده
قوي لیپولیز بافت چربي محسوب ميشود .بر این اساس ،فرض
ميکنیم انجام فعالیت ورزشي فشرده (مانند تمرینات تناوبي شدید)
و فعالیت هاي ورزشي مداوم (مانند تمرینات هوازي) ميتواند
بهصورت دینامیکي ،پروفایل سلولهاي ایمني بافت چربي را تنظیم
و تجمع ماکروفاژهاي  M2را فعال کند .این ممکن است مکانیسم
مهم و مستقل از کاهش وزن ارائه دهد که توسط آن ،ورزش
پروفایل مطلوبي از سلولهاي ایمني بافت چربي را فعال نماید .از
این منظر ،مطالعات انساني بر اساس TLRها ميتواند روشهاي
درماني در ممانعت از پیشرفت چاقي به سندرم متابولیک و عوارض
آن فراهم کند .همچنین در آینده مطالعاتي براي ترسیم
مکانیسمهاي مولکولي درگیر در فعالیتهاي ضدالتهابي فعالیت
ورزشي از نقطه نظر ممانعت از پیشرفت بیماريهاي متابولیک
مزمن ،نیاز خواهد بود .با این حال ،شاید بزرگترین چالش در حال
حاضر تشویق مردم به انجام ورزش و ترویج سبک زندگي توام با
فعالیت جسماني ميباشد.
تضاد منافع :بدینوسیله نویسندگان تصریح مي نمایند که
هیچ گونه تضاد منافعي درخصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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