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اثر یک دوره تمرین تناوبی بر میزان  HSP70و برخی
شاخص های رشدی ،التهابی و عملکردی زنان مبتال به
سرطان پستان
دکتر بهمن تاروردیزاده ،*1مالنی بدروس اوقوبیان سلماسی
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استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشكده تحصیالت تكمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،بوشهر ،ایران.
کارشناس ارشد تربیت بدنی ،دانشكده تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،تهران ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1312/70/22 :تاریخ پذیرش1312/17/74 :

مقدمهHSP70 :ها جزء خانواده بزرگ پروتئینها میباشند که ساختمان به شدت محافظت شده آنها نشاندهنده
نقش مهم آنها در فرآیندهای اصلی سلول بوده و به عنوان مالزم مولكولی سایر پروتئینها عمل میکنند .وجود این
پروتئین در افراد مبتال به سرطان پستان نماد بقاء سرطان میباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره
تمرین تناوبی بر میزان  HSP70و برخی شاخصهای التهابی در زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد.
روش کار :این مطالعه در سال  1313بر روی  37زن مبتال به سرطان پستان در خرمآباد انجام شد .افراد به طور
تصادفی در دو گروه  12نفره کنترل و اینتروال قرار گرفتند .گروه تجربی به مدت  8هفته و هر هفته سه جلسه
تمرینات را انجام دادند 48 .ساعت قبل و بعد از آزمون جهت بررسی متغیرهای تحقیق (IL-6 ،VO2peak ،HSP70
و انسولین) از آزمودنیها خون گرفته شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11و
آزمونهای تی مستقل و وابسته انجام شد .میزان  pکمتر از  7/72معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :هشت هفته تمرینات تناوبی باعث کاهش معنیدار  IL-6و انسولین شد ( .)p=7/712همچنین تمرین
تناوبی باعث افزایش  VO2peakو کاهش  HSP70در زنان مبتال به سرطان پستان گردید (.)p=7/771
نتیجهگیری :هشت هفته تمرینات تناوبی باعث کاهش معنیدار در سطوح  ،IL-6 ،HSP70انسولین و افزایش
معنیدار در سطوح  VO2peakزنان مبتال به سرطان پستان میشود.
کلمات کلیدی :پروتئین شوک گرمایی  ،07تمرین تناوبی ،سرطان پستان ،عوامل التهابی

* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر بهمن تاروردیزاده؛ دانشكده تحصیالت تكمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،بوشهر ،ایران .تلفن71123232182 :؛
پست الکترونیکbt432004@yahoo.com :

61

مقدمه
سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان میباشد.
احتمال ابتالء به سرطان در طول عمر زنان  %17میباشد
( .)1ساالنه بیش از  37777نفر از ایرانیان در اثر سرطان،
جان خود را از دست میدهند .تخمین زده میشود
سالیانه بیش از  070777مورد جدید سرطان در کشور
اتفاق میافتد .با افزایش امید به زندگی و افزایش درصد
سالمندی در جمعیت کشور ،انتظار میرود موارد بروز
سرطان در دو دهه آینده به دو برابر فعلی افزایش یابد
( .)2در این میان تومور پستان شایعترین سرطان و
شایعترین علت مرگومیر ناشی از سرطان در زنان ایرانی
میباشد .از طرف دیگر خوشبختانه این سرطان از دسته
سرطانهای قابل پیشگیری و قابل تشخیص زودرس
است که با ارائه راهكارهای ویژه میتوان منجر به کاهش
مراجعه دیر هنگام و ارائه درمان مؤثر به منظور افزایش
بقاء ،کاهش مرگومیر و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران
شد ( .)2سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان
میباشد .در کشور ما نیز از هر  1777نفر زن 3/0 ،نفر به
سرطان پستان مبتال میشود ( .)2آمار سرطان پستان در
سطوح بینالمللی نیز باالست ( .)3افزون بر این یافتهها
نشان میدهد که زنان ایرانی حداقل یک دهه زودتر به
سرطان پستان مبتال میشوند که در این بین بیشتر گروه
سنی مربوط به زنان  32-44سال میباشد .از اینرو
سازمانها و محققان زیادی در سرتاسر دنیا در تالش
هستند تا از طریق گسترش رویكردهای سالم در زندگی،
میزان وقوع این بیماری را کاهش دهند ( .)4درمان
سرطان ممكن است یكی از انواع جراحی ،شیمی درمانی،
هورمون درمانی ،پرتودرمانی و درمان بیولوژیک
(ایمنوتراپی) یا مجموعهای از چند روش ذکر شده باشد.
در تمام این روشها ،سلولهای سرطانی از بین برده
میشوند .البته همراه با از بین رفتن سلولهای سرطانی،
تعدادی از سلولهای سالم نیز تخریب میشوند و این
رخداد ،علت بروز عوارض جانبی درمان سرطان میباشد.
یكی از درمانهای پرکاربرد برای اغلب سرطانها ،شیمی
درمانی است ( .)2شیمی درمانی باعث مرگ برنامهریزی
شده سلولهای خاص سرطانی و سلولهای سالم بدن
میشود و اثرات درمانی آن با اثرات جانبی همراه است
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 تأثیر فعالیت ورزشی بر سرطان

( .)3اثرات جانبی درمان سرطان در بافتهای سالم
موفقیت درمان را محدود ساخته است .تولید گونههای
فعال اکسیژنی ( )ROSناشی از عامل بزرگ شیمی
درمانی یعنی دوکسوروبیسین که یک داروی قوی در
شیمیدرمانی است ،پذیرفته شده است .تولید ROS
ناشی از دوکسوروبیسین با آسیب به  DNAو
آسیبهای میتوکندریایی ارتباط داده شده است و این
رابطه باعث ایجاد آسیب به سلول میشود و حفاظت و
استحكام سلول را از بین میبرد .علت این رابطه و
مكانیزم مولكولی این اتفاق هنوز مشخص نیست (.)0
نتایج مطالعات مختلف در انواع سرطانها نشان میدهد
که  HSPدر این افراد باال میباشدHSP .ها خانواده
بزرگی از پروتئینها میباشند که ساختمان به شدت
محافظت شده آنها نشان دهنده نقش مهم آن در
فرآیندهای اصلی سلول بوده و به عنوان مالزم مولكولی
سایر پروتئینها عمل میکنند .همچنین این پروتئینها
اثرات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارند و به تاخوردگی
اولیه و مجدد پروتئینها کمک میکنند و باعث محافظت
هسته سلولها و غشای لیپیدی در مقابل آسیب میشوند
و از آپوپتوزیس جلوگیری میکنند ( .)1اگرچه HSPها
با عنوان "پروتئینهای استرسی" نیز نامیده میشوند،
ولی اکثر آنها در شرایط غیر استرسی سلول به طور
مستمر و یكنواخت وجود دارند و برای عملكرد طبیعی
سلولی ضروری هستند و تنها تعداد کمی از آنها در زمان
استرس ظاهر میشوند ( .)17برخی عوامل
پاتوفیزیولوژیكی مؤثر بر بیان این پروتئین شامل :منابع
خارج سلولی و داخل سلولی گونههای اکسیژنی واکنش
دهنده ( ،)ROSکلسیم آزاد داخل سلولی ،فعال شدن
پروتئازها و فعال شدن کمپلمانها میباشدHSP .ها
جابجایی پروتئینهای سیتوپالسمی را به درون
میتوکندری تسهیل مینمایند ( .)11این پروتئینها
همچنین موجودات زنده را در برابر استرسهای محیطی
محافظت میکنند .عملكرد HSPها ،چه در شرایط
استرس و چه در شرایط معمول ،وابسته به ATP
میباشد HSP70 .در پاسخ به عمل تحریک پروتئینهای
استرسی بسیار بیشتر از سایر پروتئینها مشاهده میشود
( .)12این پروتئین نسبتاً سنگین در خانواده HSPها در

 دکتر بهمن تاروردیزاده و همکاران

آمادگی در فعالیت ورزشی (1)PAR-Qو فرم رضایت از
شرکت در این پژوهش ،توسط تمام افراد حاضر تكمیل و
تحویل پژوهشگر گردید .با بررسی پرسشنامهها مشخص
شد که  41نفر با توجه به اعالم رضایت خود و خانواده و
همچنین توانایی جسمانی با توجه به نظر پزشک معالج،
توانایی شرکت در این طرح تحقیقاتی را دارند که از این
 32نفر فرم رضایتنامه را به طور کامل تكمیل کرده
بودند .سپس  2نفر از افراد بنا به دالیل شخصی از ادامه
همكاری در این طرح تحقیقاتی انصراف دادند و در
نهایت  37نفر انتخاب شدند .این  37نفر به طور تصادفی
ساده به دو گروه تجربی ( 12نفر) و شاهد ( 12نفر)
تقسیم شدند .سپس گروه تجربی به مدت  8هفته و هر
هفته به مدت  3جلسه تمرینات تناوبی را انجام دادند.
گروه کنترل در این مدت هیچگونه فعالیت ورزشی
نداشتند .برخی ویژگیهای آزمودنیها برای شرکت در
این مطالعه عبارت بودند از -1 :در مرحله  1تا  3بیماری
به درمان پرداخته و جراحی ،شیمی درمانی ،پرتو درمانی
کرده و در حال حاضر تحت دارو درمانی قرار داشتند-2 .
یائسه بودند و  12ماه قبل از شروع پژوهش هیچ دوره
قاعدگی را تجربه نكرده بودند -3 .غیر سیگاری بودند و
 12ماه قبل از شروع تمرینات ورزشی سابقه هیچگونه
سیگاری را نداشتند -4 .غیر الكلی بودند و  -2بین -34
 42سال سن داشتند.
همچنین در بررسی اولیه پرونده پزشكی شرایط زیر مورد
توجه قرار گرفت و چنانچه یكی از موارد زیر در مرد هر
یک از بیماران صدق میکرد از وی برای شرکت در
پژوهش دعوت به عمل نمیآمد :بیماری قلبی ،دیابت ،پر
فشار خونی غیر قابل کنترل (فشار خون سیستولی 147
میلیمتر جیوه و فشار خون دیاستولی کمتر از 17
میلیمتر جیوه) ،بیماری تیروئیدی ،بیماری ذهنی،
عفونت ،ناهنجاری هورمونی یا ایمنی ،تغییر وزن به میزان
 %17یا بیش از  %17در  3ماه گذشته و هرگونه مشكلی
که شرکت آنها را در برنامه تمرین مقاومتی مختل نماید.

قبال سلولهای سرطانی نقشی دوگانه و متضاد ایفا می-
کند .از یک سو ،به دلیل درگیر شدن در فرآیند چین
خوردگی و یا جمعآوری پروتئینها و عوامل درگیر در
تكثیر سلولی به رشد و بقاء سلولهای سرطانی کمک
میکند و به این ترتیب ،مقاومت استرسی سلولهای
سرطانی را افزایش میدهد .از سوی دیگر ،باعث تحریک
مكانیزم ایمنی ذاتی شده و موجب افزایش متقابل
فراهمی آنتیژنهای سرطانی برای لنفوسیتها میشود و
در نتیجه به ایمنی بدن در مقابل سرطان کمک میکند
( .)11انسولین نیز یكی از مهمترین عوامل رخداد و باز
رخداد سرطان پستان میباشد .نتایج مختلف نشان
دادهاند که انسولین از طریق آبشار  IGF-1باعث تكثیر
سلولی توده سرطانی میشود (.)12
تاکنون در داخل کشور مطالعهای در زمینه اثر فعالیت
ورزشی بر سطوح HSPهای زنان مبتال سرطان پستان
انجام نشده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر
 8هفته تمرینات مقاومتی بر  HSP70و سطوح انسولین
زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد.

روشکار
این مطالعه در سال  1313بر روی زنان مبتال به سرطان
پستان در شهرستان خرمآباد انجام شد .در ابتدا برای
انتخاب نمونه به مراکز تخصصی سرطان و مطب
متخصصین زنان و زایمان شهرستان خرمآباد مراجعه
شد .سپس با هماهنگی مسئولین و پزشكان متخصص،
فهرست اسامی و مدارک پزشكی  303زن مبتال به
سرطان پستان که از سال  1317تا اواخر سال 1313
برای درمان به این مراکز مراجعه کرده بودند ،در اختیار
پژوهشگران قرار گرفت .پس از بررسی اولیه 227 ،نفر
حائز شرایط شرکت در پژوهش بودند که شرایط بررسی
پروندهها در ذیل اشاره شده است ،سپس شماره تماس و
آدرس آنها ثبت شد .با تمام بیماران حائز شرایط تماس
گرفته شد و از آنها برای شرکت در پژوهش دعوت به
عمل آمد .از این تعداد  07نفر اعالم آمادگی کردند و با
آنها در مجموعه ورزشی قرار مالقات گذاشته شد .در روز
مقرر ،پس از ارائه توضحیات الزم و تشریح اهداف و
مراحل انجام پژوهش توسط پژوهشگران ،پرسشنامه

اندازهگیری شاخصهای خونی
به آزمودنیها توضیح داده شد که  48ساعت قبل از
نمونهگیری خونی در قبل از آزمون و پس از آزمون در
1

. Physical Activity Readiness - Questionnaire
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هیچگونه فعالیت بدنی شرکت نكنند .خونگیری از
آزمودنیهای تحقیق حاضر در دو مرحله ( 48ساعت قبل
از اولین جلسه تمرینی و  48ساعت بعد از آخرین جلسه
تمرین) متعاقب  12ساعت ناشتایی شبانه انجام شد .در
هر مرحله  17میلیلیتر خون از ورید پیش بازویی
بیماران گرفته شد .سپس نمونههای خونی با دور 1277
 RMPبه مدت  17دقیقه برای جداسازی سرم
سانتریفیوژ شدند .سپس سرم برای آنالیزهای بعدی
شاخصهای مورد نظر در تحقیق در ظرفهای ویژه
اپندروف توزیع و بالفاصله در فریز  -87درجه سانتیگراد
نگهداری شد.
برای اندازهگیری مقدار  HSP72از کیت االیزا شرکت
( )CAYMANو با ضریب تغییرات اندازهگیری گردید.
همچنین اندازهگیری انسولین توسط آزمایشگاه تخصصی
انجام گرفت.

یافتهها

پروتکل تمرین تناوبی

دادهها به صورت میانگین و انحراف معیار بیان شدهاند.
سن واحدهای پژوهش در گروه تمرین 21/14±1/34
سال و در گروه کنترل  28/82±2/24سال و قد آنها در
گروه تمرین  133/14±3/81و در گروه کنترل
 121/20±0/11سانتیمتر بود .میانگین و انحراف معیار
وزن ،قد و شاخص توده بدنی گروههای مختلف تحقیق
قبل و پس از  8هفته در جدول  1-4نشان داده شده
است.

برای اجرای برنامه تمرین تناوبی ،ابتدا آزمودنیها به
مدت  2دقیقه با شدت  27-07درصد بیشینه ضربان
قلب ( %47-37حداکثر اکسیژن مصرفی) دویده و پس از
گرم شدن بدن ،چهار تناوب  4دقیقهای را با شدت -12
 %82بیشینه ضربان قلب ( %02-82حداکثر اکسیژن
مصرفی) و سه تناوب  3دقیقهای در میان تناوبهای
چهار دقیقهای با شدت  %27-07حداکثر ضربان قلب
( %47-37حداکثر اکسیژن مصرفی) اجرا میکردند.
سرانجام ،به مدت  3دقیقه نیز با شدت  %27-07حداکثر

جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد سن ،وزن و قد گروههای تجربی و کنترل بعد از  8هفته
متغیرها

گروه تجربی

گروه کنترل

سطح معنیداری

سن (به سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدنی

21/1±4/32
133/14±3/81
20/82±3/27
21/83±4/27

22/2±3/21
121/20±0/11
22/32±4/44
27/00±3/22

7/821
7/082
7/328
7/210

پیش آزمون نشان داد ( .)p<7/771نمودار  1تغییرات
 HSP70پس آزمون نسبت به پیش آزمون گروههای
مختلف را نشان میدهد.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل ،تغییر
معناداری در سطوح  HSP70خون افراد آزمودنی به
دنبال  8هفته تمرین تناوبی نسبت به گروه کنترل
مشاهده شد ( .)p<7/771از سوی دیگر نتایج حاصل از
آزمون تی وابسته نیز تغییر معناداری نسبت به گروه

61
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ضربان قلب به سرد کردن میپرداختند .بنابراین کل
زمان تمرین  33دقیقه بود .این برنامه تمرینی به مدت 8
هفته و هر هفته  3جلسه بر روی نوار گردان اجرا شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11انجام شد .برای توصیف دادهها از
شاخصهای توصیف مرکزی و پراکندکی و برای اثر
معنیداری از آمار استنباطی استفاده شد .برای این
منظور ،ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
نحوه توزیع دادهها بررسی شد .با توجه به طبیعی بودن
توزیع دادهها و اینكه دو گروه بیشتر وجود نداشت ،به
ترتیب جهت بررسی تفاوتهای بین گروهی و درون
گروهی از آزمونهای تی مستقل و وابسته استفاده شد.
میزان  pکمتر از  7/72معنیدار در نظر گرفته شد.
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نمودار  -1تغییرات  HSP70پیش آزمون نسبت به پس آزمون گروههای مختلف ،تفاوت معنیدار ()p<5/50

معناداری پیدا کرد ( .)p<7/771تغییرات  IL-6پس
آزمون نسبت به پیش آزمون گروههای مختلف در نمودار
 2نشان داده شده است.

بر اساس نتایج آزمون تی مستقل ،سطوح  IL-6گروه
تمرین در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری پیدا
نكرد ( ،)p=7/111اما با وجود عدم معناداری ،در گروه
تمرین ،مقادیر پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر

120
100
80

IL-6

60
40
20

پیش آزمون
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تمرین

کنترل

نمودار  -2تغییرات  IL-6پیش آزمون با پس آزمون گروه تمرین و کنترل

تغییر معناداری داشت ( .)p=7/712تغییرات انسولین
پس آزمون نسبت به پیش آزمون گروههای تمرین و
کنترل در نمودار  3نشان داده شده است.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل ،سطوح
انسولین پس آزمون گروه تمرین در مقایسه با گروه
کنترل تغییر معناداری پیدا کرد ( .)p=7/712همچنین
در گروه تمرین مقادیر پس آزمون نسبت به پیش آزمون
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نمودار -3تغییرات انسولین پیش آزمون با پس آزمون گروه تمرین و کنترل

آزمون تغییر معناداری داشت ( .)p<7/771تغییرات
 VO2maxپس آزمون نسبت به پیش آزمون گروههای
تمرین و کنترل در نمودار  4نشان داده شده است.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل ،سطوح
 VO2maxپس آزمون گروه تمرین در مقایسه با گروه
کنترل تغییر معناداری پیدا کرد ( .)p<7/771همچنین
در گروه تمرین مقادیر پس آزمون نسبت به پیش

25
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حداکثر اکسیژن مصرفی
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نمودار -4تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی پیش آزمون با پس آزمون گروه تمرین و کنترل * ،تفاوت معنیدار ()p<5/50

سازوکارهایی بتواند مرگ ناشی از سرطان و بازرخداد آن
را کاهش دهد .این احتمال وجود دارد که با فعالیت
ورزشی بتوان آثار جانبی سرطان پستان را کاهش داد و
از بازرخداد آن جلوگیری کرد .در مطالعه حاضر  8هفته
تمرین مقاومتی باعث افزایش معنیدار در میزان
 HSP70در زنان مبتال به سرطان پستان شد.
از آنجایی که اغلب بیماران مبتال به سرطان جهت درمان
خود از داروی دوکسوروبیسین استفاده میکنند،

بحث
سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان میباشد و
پس از بیماریهای قلبی و عروقی ،دومین عامل
مرگومیر محسوب میشود ( .)1با توجه به اینكه هم
ابتالء و هم درمان سرطان پستان دارای پیامدهای
فیزیولوژیكی و روانی متعددی بر افراد مبتال میباشد
( ،)13از اینرو پژوهشگران حوزه علوم ورزشی و پزشكی
بر این باورند که ممكن است فعالیت ورزشی از طریق
06
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عوامل مرتبط با استرس اکسایشی از جمله  ROSباشد
که منجر به تحریک بیشتر فاکتورهای شوک گرمایی
( )HSFو در نهایت افزایش فراخوان  HSP70میشود.
از سوی دیگر در این مطالعه  8هفته تمرین تناوبی
موجب کاهش سطوح  HSP70نسبت به گروه کنترل
شد .حفاظت در مقابل آنچه که به طور طبیعی برای
سلول تهدید کننده است ،توسط القاء پیاپی بیان زیاد
فاکتورهای شوک گرمایی ( )HSFsتقویت میشود .این
استراتژی را پیش آمادگی مینامند و نه تنها توسط
سلولها استفاده میشود ،بلكه کل بافت هدف میتواند
از آن برای مقابله با عوامل استرسی استفاده کند ،اما از
آنجایی که در افراد مبتال به سرطان پستان HSP70
دارای نقش پاتولوژیكی میباشد ،بنابراین کاهش این
پروتئین میتواند کمک به افزایش درمان با روش
شیمی درمانی شود .عالوه بر این بیتردید نوع ورزش،
مدت و شدت ورزش بر مكانیزمهای حفاظتی تأثیر
میگذارد که در شیوههای مخصوص هر بافت بیان
میشود ( .)20-22هم اکنون بافتهای ترشح کننده
خانواده  HSP70برون سلولی ،به طور کامل شناخته
نشدهاند .با این حال نشان داده شده است که این
خانواده از قلب ،کبد و مغز انسان و در طی فعالیت
ورزشی ترشح میشود .به عالوه ،بافتهای طحال ،روده
و غدد لنفاوی نیز رهایش این شاخص در پی استرس به
جریان خون را نشان دادهاند.

همانطور که قبالً بحث شد ،بسیاری از مطالعات،
فعالیتهای ضد توموری دوکسوروبیسین را به توانایی آن
برای جا دادن خود در حالت مارپیچی  DNAو یا اتصال
کواالنسی به پروتئینهای درگیر در همانندسازی DNA
و رونویسی نسبت دادهاند .این جا گرفتن در ،DNA
منجر به مهار  ،RNA ،DNAسنتز پروتئین و در نهایت
مرگ سلول میشود ( .)14 ،12دوکسوروبیسین همچنین
چرخه سلولی را سد کرده و باعث مرگ برنامهریزی شده
سلولی (آپوپتوزیس) میشود ( .)13اما از آنجایی که
 HSP70مانع از آپتوزیس میشود ،این پروتئین از یک
سو از طریق فعال کردن کاسپازها از مرگ سلولی
جلوگیری کرده و از سوی دیگر به بازسازی سلولهای
توموری میپردازند .بنابراین افزایش این پروتئین باعث
مقاومت در شیمی درمانی میشود .یكی از دالیل کاهش
سطوح  HSP70در اثر تمرینات تناوبی به دلیل کاهش
سطوح کاسپازها میباشد که در اثر تمرینات ورزشی
کاهش مییابند .مطالعات مختلف نشان دادهاند که
تمرین ورزشی باعث کاهش کاسپازها میشود ،این
کاهش باعث ایجاد آبشار ناقص در مسیر  HSP70و در
نتیجه باعث مرگ برنامهریزی شده سلول میشود .در
راستای اقدامات سلولی علیه این سازوکار ،معموالً از
HSPها به عنوان پروتئینهای درون سلولی نگهبانان
مولكولی با عملكرد حفاظتی سلول نام برده میشود .آنها
توانایی بیان در سطح سلول را دارند ،همچنین میتوانند
به محیط خارج سلولی آزاد شوند .بیان HSPها در اثر
شرایط استرس اکسایشی ،التهاب ،ایسكمی و تمامی
عوامل بر هم زننده هموستاز متابولیسمی سلول افزایش
مییابد ( .)10بیان فراوان  HSP70باعث محافظت
سلولی ،جلوگیری از آپوپتوزیس و تخریب پروتئین و
ارتقای فرآیند سیگنالدهی در طول دوره استرس سلولی
میشود (.)27
صالحیان و همكاران ( )2712در مطالعه خود نشان دادند
که تمرینات استقامتی در موشهای مبتال به سرطان
پستان باعث کاهش بیان  HSP70و حجم تومور میشود
که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)21
به نظر میرسد که افزایش بیشتر  HSP70در اثر
تمرینات تناوبی در مطالعه حاضر ،ناشی از تولید بیشتر

تغییرات انسولین
در مطالعه حاضر  8هفته تمرینات تناوبی باعث کاهش
غیر معنادار میزان انسولین زنان مبتال به سرطان پستان
گردید .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه نوری و همكاران
( )2717و کرمی و همكاران ( )2711همخوانی داشت
( .)28 ،20عدم معنیداری در نتایج این مطالعه ممكن
است به دلیل شدت و مدت کم تمرینات باشد .همچنین
کاهش مقدار انسولین ممكن است به دلیل کاهش وزن
باشد .همانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان داد وزن
زنان مبتال به سرطان پستان پس از  8هفته تمرینات
تناوبی کاهش داشت .در اثر فعالیتهای ورزشی به دلیل
افزایش تراکم میتوکندریایی ،ظرفیت آنزیمهای اکسایشی
عضالت افزایش مییابد .افزون بر این ،افزایش فعالیت
00

آنزیمهای چرخه انتقال الكترون ،فعالیت دخالت کننده
در اکسایش چربی میشود که باعث کاهش چربی
احشایی و باعث کاهش چربی بدن و وزن بدن میشود.
همچنین تمرینات ورزشی باعث افزایش جذب گلوکز
خون میشوند که این امر به واسطه انتقال دهندههای
گلوکز میباشد که در تمرینات ورزشی افزایش مییابند.
در مطالعه حاضر مقدار  VO2Peakنیز در زنان مبتال
به سرطان پستان افزایش معنیداری داشت 8 .هفته
تمرین مقاومتی باعث افزایش ( )34/472در گروه تجربی
شد ،در حالی که در گروه کنترل میزان VO2Peak
هیچگونه تغییری نداشت .نتایج این تحقیق با مطالعه
نوری و همكاران ( )2717همخوانی داشت (.)20
گزارشها حاکی از آن است که خستگی ناشی از درمان
سرطان پستان ،ظرفیت هوازی را در افراد مبتال به طور
معنیداری کاهش میدهد .همچنین برخی پژوهشگران
نشان دادهاند که سرطان پستان باعث کاهش ظرفیت
هوازی در زنان مبتال میشود .در مطالعه ویزوفسكی و
همكاران ( )2772که از چرخ کارسنج به مدت  12هفته
استفاده شد ،ظرفیت هوازی و عملكردی زنان یائسه
مبتال به سرطان پستان بهبود یافت ( )21در گزارش
موستیان و همكاران ( )2773مشخص شد که فعالیت
ورزشی ترکیبی میتواند باعث بهبود ظرفیت هوازی زنان
مبتال به سرطان پستان شود ( .)37اشنایدر و همكاران
( )2770اذعان نمودند که فعالیت ورزشی نظارت شده با
شدت متوسط ،باعث حفظ یا بهبود ظرفیت هوازی
میشود ( .)31مطالعه مک نلی و همكاران ( )2712و
نیكاندر و همكاران ( )2714نیز حاکی از بهبود ظرفیت
هوازی در اثر فعالیت ورزشی در زنان مبتال به سرطان
پستان بود ( .)32،33نتایج مطالعه حاضر یافتههای

نتیجهگیری
هشت هفته تمرینات تناوبی باعث کاهش معنیدار در
سطوح  ،IL-6 ،HSP70انسولین و افزایش معنیدار در
سطوح  VO2peakزنان مبتال به سرطان پستان میشود.
با توجه به نتایج این تحقیق میتوان پیشنهاد کرد که
تمرینات تناوبی میتواند باعث کاهش خطر ابتال مجدد
به سرطان پستان گردد .بنابراین زنان مبتال به سرطان
پستان میتوانند از این پروتكل به عنوان یک مكمل
درمانی استفاده کنند.

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته شده از پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز میباشد.
بدینوسیله از تمامی بیماران عزیز که در تمام مراحل
انجام پایاننامه ما را یاری نمودند ،تشكر و قدردانی
میشود و از خداوند منان برای آنان شفای عاجل طلب
مینماییم.
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