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تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی روی برخی از
عوامل آنژیوژنز در زنان مبتال به سرطان پستان
فضلاهلل فتحالهی شورابه ،1دکتر بهمن تاروردیزاده ،*2مژگان کیهانی
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دانشجوی دکترای بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
استاديار گروه تربیت بدنی ،دانشکده تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر ،بوشهر ،ايران.
دانشجوی کارشناسی ارشد تريت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده تحصیالت تکمیلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر،
بوشهر ،ايران.
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مقدمه :سرطان پستان شايعترين سرطان در زنان میباشد .در ايران  %16از کل سرطانها در هر دو جنس مردان و
زنان مربوط به سرطان پستان میباشد و رتبه اول ابتالء را در بین زنان ايرانی دارد .افزايش عوامل رگزايی از جمله
FGF ،NOو  VEGFدر مراحل ابتدايی سرطان خطرناک میباشند ،اما در مراحل درمانی در جهت بهبود آن کمک
میکند ،بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر  8هفته تمرين مقاومتی بر روی عوامل آنژيوژنز در زنان مبتال به
سرطان پستان انجام شد.
روشکار :اين مطالعه نیمه تجربی در سال  1394بر روی  30زن مبتال به سرطان پستان که مراحل درمانی را طی
کرده بود انجام شد .افراد به طور تصادفی به دو گروه کنترل ( 14نفر) و تمرين مقاومتی ( 16نفر) تقسیم شدند .گروه
تجربی به مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه تمرينات مقاومتی را با شدت  %50-70حداکثر يک تکرار بیشینه انجام
دادند .جهت بررسی متغیرهای FGF ،NOو  48 VEGFساعت قبل و بعد از آخرين جلسه تمرين از آزمودنیها
نمونهخون گرفته شد .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )19و آزمونهای تی مستقل
و وابسته انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در اين مطالعه  8هفته تمرين مقاومتی باعث افزايش معنیدار در سطوح  FGF ،NOو  VEGFگروه
تجربی در مقايسه به گروه کنترل گرديد (.)p=0/0001
نتیجهگیری :هشت هفته تمرين مقاومتی باعث افزايش سطوح برخی عوامل آنزيوژنز میشود .اين افزايش عوامل
آنژيوژنز باعث افزايش توده عضالنی بدن و در نتیجه کاهش خستگی در بیماران مبتال به سرطان پستان میگردد.
کلمات کلیدی :آنژيوژنز ،تمرين مقاومتی ،سرطان پستان
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دست میآورد و به تشکیل رگهای خونی جديد و رشد
تومور میانجامد و بر عکس مولکولهای آنژيوژنیک و
آنتی آنژيوژنیک که از سلولهای سرطانی سرچشمه
میگیرند با نوع و محل تومور تغییر میکنند ،اين
مولکولها با پیشرفت و برگشت تومور نیز تغییر پذيرند
(.)5
يکی از مهمترين عوامل آنژيوژنیک ،فاکتور رشد اندوتلیال
عروقی ( )1VEGFمیباشد که قویترين میتوژن رشدی
مخصوص سلولهای اندوتلیال ،با وزن مولکولی  35تا 45
کیلو دالتون میباشد .سرطان انواع مختلف VEGFرا در
مقادير زياد بیان میکند .هايپوکسی که مشخصة بارز
تومور است علت اصلی ترشح VEGFمیباشد ( .)6اين
تحريک  VEGFموجب رشد ،مهاجرت و بقای سلول
های اندوتلیال و در نتیجه گسترش بیشتر شبکة عروقی
و رشد تومور میشود ،اما تحريک بیشتر فاکتورهای آنتی
آنژيوژنیکی نسبت به فاکتورهای آنژيوژنیکی به کاهش
روند آنژيوژنز میانجامد ،در نتیجه باعث توقف رشد تومور
و حتی بازگشت آن میشود ( .)6پژوهشهای بالینی
نقش آنتی آنژيوژنیکها را در درمان سرطان نشان
دادهاند و اکنون آنتی آنژيوژنیکتراپی به عنوان روش
درمانی مؤثر استفاده میشود که درمان با اندوستاتین
يکی از مؤثرترين آنهاست .اندوستاتین طی شرايط
خاص مانند بیماریها يا ورزش تحت تأثیر قرار میگیرد.
تغییرات  VEGFسطوح اين فاکتور طی برخی بیماری
ها مانند بیماریهای قلبی ،عصبی  -عروقی ،روماتوئید،
چاقی و سرطان به ويژه سرطانهای سینه ،پروستات و
ريه مشخص شده است ( .)8همچنین  VEGFدر
مهاجرت ،تکثیر و تجزيه ماتريکس سلولهای اندوتلیال از
جمله نیتريک اکسايد ( )NOنقش دارد ( .)9نیتريک
اکسید در اندوتلیوم توسط نیتريکاکسید سنتاز
اندوتلیالی سنتز و به عنوان يک تنظیم کننده
پلیوتروپیک درگیر در سرطانزايی عمل میکند .نیتريک
اکسید معموالً به عنوان يک شمشیر دولبه عمل میکند.
يکی ديگر از شاخصهای آنژيوژنز  FGFمیباشد .عوامل
رشد فیبروبالست يا FGFها ،از خانواده عوامل رشد

مقدمه
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در منطقه مديترانه شرقی سرطان پستان در زنان،
شايعترين سرطان و دومین علت مرگ بعد از سرطان ريه
میباشد .در ايران  %16از کل سرطانها مربوط به
سرطان پستان میباشد و رتبه اول ابتالء را در بین زنان
ايرانی دارد ( .)1سرطان پستان سالیانه تعداد زيادی از
زنان را درگیر میکند .علل محیطی ،ژنتیک و سبک
زندگی ،مهمترين داليل ابتالء به اين بیماری هستند.
سرطان پستان علت اصلی مرگ در اثر بدخیمی در زنان
 40-44ساله ،مسئول  %33تمام سرطانهای زنان و %20
مرگهای ناشی از سرطان زنان میباشد .سرطان پستان
در کشورهای غربی در حدود يک سوم سرطانها را
شامل میشود ( .)2آخرين گزارشهای انجمن سرطان
ايران نیز نشان میدهد که  %25از کل سرطانهای زنان
ايران مربوط به سرطان پستان میباشد .آمار سرطان
پستان در سطوح بینالمللی نیز باالست و میزان ابتالء به
اين بیماری در کشورهای مختلف متفاوت است .بهعالوه،
يافتهها نشان میدهد زنان ايرانی حداقل يک دهه زودتر
به سرطان پستان مبتال میشوند .در سرطان پستان نیز
همانند ديگر سرطانها ،خوشخیم يا بدخیم بودن تومور
يا نئوپالسم ،نشان دهندة وخامت بیماری است (.)3
تومورهای بدخیم برای رشد بیشتر از  1تا  2میلیمتر
مکعب نیازمند رشد شبکة عروقی جديدی برای تأمین
اکسیژن و مواد مغذی هستند .سازوکاری که موجب به
وجود آمدن اين شرايط برای رشد بافت توموری میشود،
با آنژيوژنز (به وجود آمدن مويرگهای جديد از مويرگ
های قبلی) ارتباط دارد ( .)4در سال  1945آلجیر و
چالکلی اولین کسانی بودند که نتیجه گرفتند رشد تومور
برای توسعة يک شبکة عروقی درونی به آنژيوژنز وابسته
است .در دهة  1970نیز پزشک جراح فولکمن اولین
کسی بود که فرض کرد هدفگیری منبع خونی از طريق
جلوگیری از آنژيوژنز ،به توقف رشد تومور و حتی کوچک
شدن آن منجر میشود و امروزه تئوری "آنژيوژنیک
سوئیچ" يعنی تنظیم تعادل بین مولکولهای آنژيوژنیک
و آنتی آنژيوژنیک در محیط کوچک تومور پذيرفته شده
است .زمانی که فاکتورهای آنژيوژنیک بر تأثیر عوامل
آنتی آنژيوژنیک غلبه کند ،تومور ماهیت آنژيوژنیک به

Vascular endothelial growth factor
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اين مطالعه نیمهتجربی در سال  1394بر روی بر روی
 30زن مبتال به سرطان پستان که مراحل درمانی را طی
کرده بود انجام شد .در ابتدا برای انتخاب نمونه به مراکز
تخصصی سرطان و مطب متخصصین زنان و زايمان
شهرستان خرمآباد مراجعه شد .سپس با هماهنگی
مسئولین و پزشکان متخصص ،اسامی و مدارک پزشکی
 373زن مبتال به سرطان پستان که از سال  1390تا
اواخر سال  1393برای درمان به اين مراکز مراجعه کرده
بودند ،در اختیار پژوهشگران قرار گرفت .پس از بررسی
اولیه  220نفر حائز شرايط شرکت در پژوهش بودند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :پرداختن به درمان در
مرحله  1تا  3بیماری و انجام جراحی ،شیمی درمانی يا
پرتودرمانی و قرار داشتن تحت دارو درمانی در حال
حاضر ،يائسه بودن و عدم قاعدگی از حداقل  12ماه قبل
از شروع پژوهش ،غیر سیگاری بودن و عدم استعمال
سیگار حداقل  12ماه قبل از شروع تمرينات ورزشی ،غیر
الکلی بودن و داشتن سن بین  45-64سال بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :بیماری قلبی ،ديابت،
پر فشارخونی غیر قابل کنترل (فشارخون سیستولی 140
میلیمتر جیوه و فشارخون دياستولی کمتر از 90
میلیمتر جیوه) ،بیماری تیروئیدی ،بیماری ذهنی،
عفونت ،ناهنجاری هورمونی يا ايمنی ،تغییر وزن به میزان
 %10يا بیش از  %10در  6ماه گذشته و داشتن هرگونه
مشکل که مانع شرکت افراد در برنامه تمرين مقاومتی
میشد.
شماره تماس و آدرس تمام افراد واجد شرايط ثبت
گرديد و با تمام بیماران حائز شرايط تماس گرفته شد و
از بیماران برای شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد .از
اين تعداد  70نفر اعالم آمادگی نمودند و با بیماران در
مجموعه ورزشی قرار مالقات گذاشته شد .در روز مقرر،
پس از ارائه توضیحات الزم و تشريح اهداف و مراحل
انجام پژوهش توسط پژوهشگران ،پرسشنامه آمادگی در
فعالیت ورزشی  )PAR-Q(1و فرم رضايت شرکت در
پژوهش توسط تمام افراد تکمیل و تحويل پژوهشگر
گرديد .با بررسی پرسشنامهها مشخص گرديد که  41نفر
Physical Activity Readiness - Questionnaire
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 تأثیر ورزش بر سرطان پستان

میباشند و در آنژيوژنز ،درمان زخمها و توسعه جنینی
نقش دارند FGFs .نقش کلیدی در فرآيندهای گسترش
و تمايز طیف گستردهای از سلولها و بافتها را دارد.
کاهش عامل  FGFباعث کاهش توده عضالنی و در
نتیجه ضعف عضالنی و در نهايت ناتوانی جسمانی
میشود (.)10
از آنجايی که رگزايی و ازدياد جريان خون درون تومور
برای رشد تومور ضروری میباشد ،فعالیت ورزشی منظم
میتواند باعث رقابت بین عضالت اسکلتی تومور جهت
دريافت خون گردد ( .)11فرضیهای بیان میدارد که به
هنگام فعالیتهای ورزشی بین ريز محیط تومور و
عضالت فعال در بهرمندی از توزيع خون ،اکسیژن و مواد
مغذی مجادلهای صورت میگیرد و از آنجايی که جريان
خون تومور کاهش میيابد و متعاقباً کم اکسیژنی در
قسمت میانی تومور رخ میدهد ،احتمال وقوع آپوپتوز در
تومور افزايش میيابد ( .)12در اين راستا در مطالعه
امانی و همکاران ( )2014که به بررسی اثر تمرينات
استقامتی بر سطوح  VEGFبافتی موشهای مبتال به
سرطان پستان پرداختند ،بعد از  8هفته تمرين ،سطوح
 VEGFدر موشهای مبتال به سرطان پستان کاهش
يافت .همچنین حجم تومور در اين موشها کاهش
معنیداری داشت (.)8
از آنجايی که عدهای از بیماران مبتال به سرطان پستان
بعد از مراحل درمانی از جمله جراحی يا شیمی درمانی از
دارويی نظیر تاموکسیفین استفاده میکنند که اين دارو
يک عامل قوی ضد رگزايی میباشد ،اين بیماران بعد از
بهبود دچار ضعف عضالنی و خستگی ناشی از مصرف
داروها میشوند ( .)13تحقیقات مختلف نشان دادهاند که
بیماران بعد از انجام مراحل درمانی دچار خستگی و
ضعف عضالنی میشوند که میتواند بهبودی کامل اين
افراد را به تعويق اندازد که ناشی از عدم خونرسانی کافی
به بدن به دلیل کاهش عوامل آنژيوژنز میباشد (.)14
با توجه به موارد ذکر شده ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
تأثیر  8هفته تمرين مقاومتی روی برخی از عوامل
آنژيوژنز در زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد.

روشکار

مدت  10دقیقه حرکات سرد کردن را اجرا نمودند .در
ضمن زمان اجرای پروتکلها در زمان عصر انجام میشد.
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حائز شرايط الزم برای شرکت در مطالعه هستند که 41
نفر با توجه به اعالم رضايت خود و خانواده و همچنین
توانايی جسمانی با توجه به نظر پزشک معالج ،توانايی
شرکت در اين طرح تحقیقاتی را داشتند که از اين تعداد
 35نفر فرم رضايتنامه را به طور کامل تکمیل کرده
بودند .در ادامه  5نفر از افراد بنا به داليل شخصی از ادامه
همکاری در طرح انصراف دادند و در نهايت  30نفر
انتخاب شدند .اين  30نفر به طور تصادفی ساده به گروه
تجربی ( 16نفر) و گروه شاهد ( 14نفر) تقسیم شدند.
گروه تجربی به مدت  8هفته و هر هفته به مدت 3
جلسه تمرينات مقاومتی را انجام دادند .گروه کنترل در
اين مدت هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند.

اندازهگیری شاخصهای خونی
به آزمودنیها توضیح داده شد که  48ساعت قبل از
نمونهگیری خونی در پیش آزمون و پس آزمون در
هیچگونه فعالیت بدنی شرکت نکنند .خونگیری از
آزمودنیهای تحقیق در دو مرحله ( 48ساعت قبل از
اولین جلسه تمرينی و  48ساعت بعد از آخرين جلسه
تمرين) متعاقب  12ساعت ناشتايی شبانه انجام شد .در
هر مرحله  10میلیلیتر خون از وريد پیش بازويی
بیماران گرفته شد .سپس نمونههای خونی با دور 1500
 RMPبه مدت  10دقیقه برای جداسازی سرم
سانتريفیوژ شدند .سپس سرم برای آنالیزهای بعدی
شاخصهای مورد نظر در تحقیق در ظرفهای ويژه
اپندروف توزيع و بالفاصله در فريز  -80درجه سانتیگراد
نگهداری شد .تمام کیتهای اندازهگیری شده تهیه شده
از شرکت پادگین طب بود.
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )19انجام شد .برای توصیف دادهها از
شاخصهای توصیف مرکزی و پراکندکی و برای اثر
معنیداری از آمار استنباطی استفاده گرديد .برای اين
منظور ،ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
نحوه توزيع دادهها بررسی شد .با توجه به طبیعی بودن
توزيع دادهها و اينکه دو گروه بیشتر وجود نداشت ،جهت
بررسی تفاوتهای بین گروهی و درون گروهی به ترتیب
از آزمون تی مستقل و وابسته استفاده شد .میزان p
کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

پروتكل تمرین مقاومتی
پروتکل تمرين مقاومتی به مدت  8هفته و  3جلسه در
هفته اجرا شد .در ابتدا يک تکرار بیشینه افراد با
استفاده از فرمول ذيل محاسبه شد:

برنامه تمرين شامل  10دقیقه گرم کردن با انواع حرکات
کششی و نرمشی در عضالت باال تنه و پايین تنه بود که
زير نظر مربی انجام میشد .پروتکل اصلی تمرين
مقاومتی شامل حرکات پرس پا ،پرس سینه ،حرکت
پارويی ،خم کردن زانوها (پشت ران) ،سرشانه ،پشت بازو،
باز کردن زانو (جلو پا) و جلو بازو بود .برنامه تمرين
مقاومتی به صورت پیشرونده انجام شد؛ به گونهای که در
هفتههای اول و دوم  2ست با  12تکرار ،هفتههای سوم و
چهارم  3ست با  10تکرار ،هفتههای پنجم و ششم 3
ست با  8تکرار و هفتههای هفتم و هشتم  4ست با 6
تکرار انجام شد .به عالوه ،برنامه تمرين مقاومتی مذکور
از  %30يک تکرار بیشینه ( )1RMدر شروع تمرينات به
 %50-65يک تکرار بیشینه در پايان هفته هشتم رسید.
مدت زمان استراحت بین تکرارها نیز  2دقیقه در نظر
گرفته شد .آزمودنیها در انتهای هر جلسه تمرينی به

یافتهها
در جدول  1آمارهای توصیفی و متغیرهای اندازهگیری
شده در گروه کنترل و تجربی در پیش و پس از  8هفته
تمرين مقاومتی مشخص شده است.

جدول  -1شاخصهای آنتروپومتریكی آزمودنیهای پژوهش
مشخصات
گروه
کنترل
مقاومتی

سن (سال)

قد ايستاده (سانتیمتر)

وزن بدن (کیلوگرم)

شاخص توده بدنی

55±4/3
56/1±3/1

163/5±4/44
162/5±1/5

62/2±3/6
63/8±4/5

23/3±3/7
24/1±2/9
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جدول  2مقايسه میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون
 VEGFدر گروه تجربی و گروه کنترل را

جدول  -2مقایسه تغییرات  VEGFدر دو گروه کنترل و تجربی
فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ()VEGF
تجربی
گروه کنترل
مقدار تی مستقل
سطح معنیداری

پیشآزمون

پسآزمون

154 ± 4
137±6
137±5
135± 6
4/195
0/0001

با توجه به جدول  ،2در مقايسه میانگینهای
پیشآزمون و پسآزمون در گروه تجربی ،میزان
 VEGFافراد بعد از انجام تمرينات افزايش معنیداری
داشت ( )p=0/0001ولی در مورد گروه کنترل ،تفاوت
معنیداری در میزان  VEGFافراد در پیشآزمون و
پسآزمون مشاهده نشد (.)p=0/07 ،t=2/95

سطح معنیداری
0/0001
0/07

مقايسه میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون
 VEGFبین دو گروه کنترل و تجربی ،تفاوت
معنیداری را نشان داد ( .)p=0/0001مقايسه
پیشآزمون و پسآزمون  VEGFبین دو گروه تجربی
و کنترل در شکل  1آورده شده است.

شكل  -1مقایسه تغییرات پیشآزمون و پسآزمون ( VEGFپیكوگرم بر میلیلیتر) در دو گروه مورد مطالعه

پس از 8

در جدول  3مقايسه میانگینهای پیشآزمون و
پسآزمون  FGFدر گروه تجربی و گروه کنترل را

هفته را نشان می دهد.

جدول  -3مقایسه تغییرات  FGFدر دو گروه کنترل و تجربی
FGF
سطح معنیداری
پس آزمون
پیش آزمون
)(pg.mg protein
0/0001
5/61 ±0/06
4/55 ± 0/13
تجربی
0/723
4/9 ± 0/1
4/88 ± 0/12
گروه کنترل
1/450
مقدار تی مستقل
0/0001
سطح معنیداری

مقايسه میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون FGF
بین دو گروه کنترل و تجربی تفاوت معنیداری را نشان
داد ( .)p>0/001مقايسه پیشآزمون و پسآزمون
 FGFبین دو گروه تجربی و کنترل در شکل  2آورده
شده است.

با توجه به جدول  ،5در مقايسه میانگینهای
پیشآزمون و پسآزمون در گروه تجربی ،میزان FGF
افراد بعد از انجام تمرينات افزايش معنیداری داشت
( ،)p=0/0001 ،t=2/83ولی در مورد گروه کنترل،
تفاوت معنیداری در میزان  FGFافراد در پیشآزمون
و پسآزمون مشاهده نشد (.)p=0/723 ،t=4/38
13
13
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نشان میدهد.
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شكل  -2مقایسه تغییرات پیشآزمون و پسآزمون ( FGFمیكروگرم بر لیتر) در دو گروه مورد مطالعه

از  8هفته

جدول  4مقايسه میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون
 NOدر گروه تجربی و گروه کنترل پس

را نشان می دهد.

جدول  -6مقایسه تغییرات اکسید نیتریك در دو گروه کنترل و تجربی
اکسید نیتريک
تجربی
گروه کنترل
مقدار تی مستقل
سطح معنیداری

پیش آزمون
12/88 ± 0/12
12/4 ± 0/3
-0/97
0/001

پس آزمون

سطح معنیداری

14/1 ± 0/9
12/5 ± 0/5

0/002
0/75

مقايسه میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون NO
بین دو گروه کنترل و تجربی ،تفاوت معنیداری را
نشان داد ( .)p=0/001مقايسه پیشآزمون و
پسآزمون  NOبین دو گروه تجربی و کنترل در شکل
 3آورده شده است.

با توجه به جدول  ،6در مقايسه میانگینهای
پیشآزمون و پسآزمون در گروه تجربی ،میزان اکسید
نیتريک ( )NOافراد بعد از انجام تمرينات تفاوت
معنیداری داشت ( ،)p=0/002 ،t= -2/23ولی در
مورد گروه کنترل ،تفاوت معنیداری در میزان NO
افراد در پیشآزمون و پسآزمون مشاهده نشد
(.)p=0/75 ،t=0/823

شكل  -3مقایسه تغییرات پیشآزمون و پسآزمون ( NOمیكرومول در لیتر) در دو گروه مورد مطالعه
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بحث
مطالعه حاضر که به بررسی تأثیر تمرين مقاومتی بر
عوامل مؤثر رگزايی پرداخت ،نشان داد که اين فاکتورها
میتوانند نقش مؤثری در بقای يا عدم بقای بیمار داشته
باشند .در مطالعه حاضر  8هفته تمرين مقاومتی باعث
افزايش معنیدار در میزان عوامل رگزايی زنان مبتال به
سرطان پستان گرديد .نتايج اين مطالعه با نتايج مطالعه
نورشاهی و همکاران ( )2013که به بررسی تأثیر  6هفته
تمرين استقامتی بر میزان  VEGFو اندوستاتین بافت
توموری در موشهای صحرايی مبتال به سرطان پستان
پرداختند ( )15و همچنین با نتايج مطالعه رابرت و
همکاران ( )2014که اثر تمرينات هوازی را بر عوامل
رگزايی در موشهای مبتال به سرطان پستان بررسی
کردند ،همخوانی داشت ( .)15نتايج اين مطالعه با مطالعه
يانگ و همکاران ( )2006که به بررسی اثر  3هفته
تمرينات استقامتی بر روی موشهای مبتال به سرطان
پستان پرداختند و نتايج آن نشان داد که تمرين هوازی
باعث افزايش  VEGFدر موشهای مبتال به سرطان
پستان میشود ،همخوانی داشت ( .)16همچنین با نتايج
مطالعه نورشاهی و همکاران ( )2011که  8هفته تمرين
استقامتی بر روی نوارگردان باعث کاهش سطوح
اندواستاتین و افزايش  VEGFدر سرم موشها گرديد،
همخوانی داشت ( ،)15ولی با نتايج مطالعه امانی
شلمزاری و همکاران ( )2014که به بررسی اثر تمرينات
استقامتی بر  VEGFموشهای مبتال به سرطان پستان
پرداختند ،همخوانی نداشت که اين تفاوت میتواند ناشی
از تفاوت در نوع پروتکل تحقیق و شدت تمرين در
مطالعه فوق باشد (.)8
از علل افزايش عوامل رگزايی در اين تحقیق میتوان
محرکهای رگزايی را در نظر گرفت .محرکهای
رگزايی مجموعهای از عواملی هستند که موجب تحريک
تشکیل عروق جديد میشوند .مهمترين اين عوامل
هايپوکسی ،نیروهای همادينامیکی ،متابولیتها ،اتساع
کنندهای عروقی ،انقباض عضالنی ،برخی سايتوکاينها و
انوع کششها میباشند.
هايپوکسی از علل اصلی افزايش عوامل رگزايی میباشد.
در شرايط هايپوکسی سلولهای هستهدار قادرند به

Shear stress
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کمبود اکسیژن پاسخ دهند .از آنجايی که در نمونههای
تحقیق به داليلی مانند شیمی درمانی و مراحل درمانی و
همچنین عدم فعالیت بدنی در طوالنی مدت ،تمرينات
مقاومتی منجر به افزايش شرايط هايپوکسی در اين
بیماران شده است که در اين شرايط افزايش چشمگیری
در پروتئین و  mRNAفاکتور ناشی از هايپوکسی
( )HIF-1رخ میدهد که اين فاکتور در انواع بافتهای
پستانداران و بهطور اخص در عضالت اسکلتی بیان می-
شود ،کمپلکس  HIF-1بعد از شکلگیری میتواند
عناصر واکنش دهنده به هايپوکسی را که روی ژنهای
هدف در هسته قرار دارند ،شناسايی کند و سرانجام
منجر به رونويسی ژن  VEGFگردد .درجهای که
هايپوکسی موجب بیان  VEGFمیشود مشخص نیست
و بهطور چشمگیری بین گونههای حیوانی و انواع بافتها
متفاوت میباشد ( .)17تحقیقات نشان دادهاند که
تمرينات ورزشی منجر به بیان  mRNAو پروتئین
 VEGFباالتری میگردد .تمرينات قدرتی باعث افزايش
 3تا  4برابری جريان خون میشود که اين میتواند باعث
ايجاد نیروهای همودينامیکی (شیر استرس )1شود.
منظور از شیر استرس نیروهای همودينامیکی موازی با
جدار ديواره عروقی است که از اصطکاک جريان خون
جداره حاصل میشود .شیر استرس بهطور عمده باعث
آرتريوژنز و آنژيوژنز میگردد .بهنظر میرسد افزايش حاد
و فوری شیر استرس بیشتر موجب ترشح اتساع
کنندهای عروقی به ويژه  NOمیگردد و از اين طريق
عروق متسع میشوند .اما افزايش مزمن شیر استرس
باعث تغییرات ساختاری ،به ويژه افزايش قطر و
هايپرتروفی عروق میشود ( .)18شیر استرس از طريق
فعالسازی کانالهای يونی به ويژه کانالهای پتاسیمی
موجب تولید و افزايش  NOمیشود ،اين تغییرات موجب
فعالسازی گیرندههای تیروزين کینازی فاکتورهای رشد
به ويژه  VEGFمیشود .همچنین نشان داده شده است
که شیر استرس از طريق گیرندههای اينتگرينی αvβ3
موجب بیان فاکتور رشد فیبروبالست پايه ( )bFGFاز
سلولهای اندوتلیال عروقی میشود که در نهايت منجر
به افزايش  FGFمیشود ( .)19کاهش  FGFدر افراد
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مبتال به سرطان به دلیل داروهای شیمی درمانی وجود
دارد که اين کاهش به دلیل نقش  FGFدر افزايش توده
عضالنی ،منجر به ناتوانی جسمانی و در نهايت کاهش
کیفیت زندگی افراد مبتال به سرطان پستان میشود (.)20
بنابراين يکی از عواملی که منجر به آزاد شدن سطوح
 VEGFسرمی بیشتر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل
گرديد ،باالتر بودن جريان خون عضله افراد تمرين کرده
بود که موجب شد اعمال فشار برشی بیشتری بر جدار
عروق وارد گردد (.)18
يکی ديگر از متغیرهای اين تحقیق که باعث افزايش
 VEGFگرديد ،اکسید نیتريک ( )NOبود .اکسید
نیتريک بهطور موضعی توسط آندوتلیوم عروق عضالنی و
تارهای عضالنی در طی انقباض و در پاسخ به جريان
خون باال يا به عبارتی افزايش شیر استرس ترشح
میشود .منبع اصلی تولید اکسید نیتريک در سلولهای
اندوتلیال  1eNOSمیباشد که در طی تمرين ورزشی و
شیر استرس فعال میشود .تمرين مقاومتی با تأثیر بر
روی حسگرهای مکانیکی (پروتئین )G-که در غشاء
سلولهای اندوتلیال وجود دارد ،موجب فعالسازی
 eNOSو در نهايت تولید  NOمیشود .در طی مراحل
اولیه آنژيوژنز ،تنظیم افزايشی  VEGFبه شیر استرس و
آزاد شدن  NOوابسته است ،اما در مراحل بعدی
آنژيوژنز ،درگیری  NOدر فرآيند آنژيوژنز مستقل از
 VEGFمیباشد .همچنین يکی از داليل افزايش NO
در اثر تمرينات مقاومتی تا حدودی تولید راديکالهای
آزاد و افزايش و تولید آنتیاکسیدانها میباشد (.)21
مطالعه فتحاللهی شورابه و همکاران ( )2016نشان داد
که تمرينات مقاومتی باعث افزايش راديکالهای آزاد
میشود و مطالعات مختلف از دولبه بودن  NOدر
تمرينات ورزشی نام بردهاند (.)22
همچنین از ديگر داليل افزايش  VEGFبر اثر تمرينات
مقاومتی ،میتوان به افزايش آدنوزين اشاره کرد .آدنوزين
محصول متابولیسم  ATPمیباشد .در شرايط کمبود
اکسیژن و يا انقباض عضالنی ،مقدار قابل توجهی از
آدنوزين تولید میشود .تحقیقات نشان میدهد که
آدنوزين افزايش يافته باعث افزايش اتساعپذيری عروق

تمرينات مقاومتی باعث افزايش میزان عوامل رگزايی
میشود که در نگاه اول اين نتیجه مطلوب و مفید برای
بیماران مبتال به سرطان پستان نمیباشد ،زيرا افزايش
عوامل رگزايی باعث افزايش حجم تومور و متاستاز در
بیماران میشود .البته اين مطلب کامالً درست میباشد،
بهويژه زمانی که بیمار هیچ کدام از مراحل درمانی را طی
نکرده باشد .در حالی که در اين مطالعه بیماران مبتال به
سرطان پستان مراحل درمانی از جمله شیمی درمانی،

1

2

nitric oxide synthase

عضالت ،ارتقاء تعادل انرژی ،افزايش بیان فاکتورهای
رشدی ،افزايش تکثیر و مهاجرت سلولهای اندوتلیال و
در نهايت تشکیل عروق جديد در بافتهای مختلف
میشود ( %50-70 .)23پاسخ رگزايی در شرايط
هايپوکسی توسط آدنوزين میانجیگری میشوند .در
رابطه با ساير متابولیتها ،از آنجايی که تمرينات مقاومتی
تا حدودی الکتات تولید میکند ،الکتات تولیدی
بهوسیله تحريک تولید  VEGFو فیبروبالستها توسط
سلولهای اندوتلیال و ماکروفاژها سنتز کالژن را توسعه
میدهد ( .)19الکتات بهطور غیر مستقیم از طريق
افزايش تولید  VEGFمهاجرت سلولهای اندوتلیال را
میانجیگری میکند.
از آنجايی که تمرينات قدرتی همراه با کششهای
چرخهای و کشش استاتیکی همراه است ،بنابراين از علل
افزايش عوامل رگزايی در اين مطالعه کشش چرخهای و
کشش ايستاتیک میباشد .برعکس شیر استرس که تنها
سلولهای اندوتلیال عروقی را تحت تأثیر قرار میدهد
( ،)22اعمال بار يا کشش منجر به فعالسازی طیف
وسیعی از سلولها از جمله میوسیتها عضله اسکلتی،
سلولهای ماهوارهای ،فیبروپالستهای بین بافتی،
سلولهای عضله صاف عروقی ،پری سیتها و سلولهای
اندوتلیال میشود .نشان داده شده است که میزان ترشح
فاکتورهای آنژيوژنیک ،بسته به نوع محرک اعمال شده،
متفاوت است و ترشح سطوح  2MMPتنها زمانی که
عضله تحت کشش قرار میگیرد ،از طريق جوانه زدن
باعث تشکیل عروق جديد میشود (.)19
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 بسیار مفید میباشد و میتوان از اين پروتکل،طی کردهاند
.به عنوان يک مکمل درمانی غیر دارويی استفاده کرد

ماسکتومی و دارو درمانی را انجام داده بودند و میتوان
سیستم پاسخگويی بدن اين بیماران را مشابه افراد سالم
 همچنین تمرينات مقاومتی باعث.در نظر گرفت
هايپرتروفی عضالنی میگردد که برای اين بیماران بسیار
 بنابراين میتوان نتیجه گرفت تمرينات.مفید میباشد
مقاومتی برای آن دسته از افرادی که مراحل درمانی خود

تشكر و قدردانی
بدينوسیله از تمام افرادی که ما را در انجام اين مطالعه
. تشکر و قدردانی میشود،ياری کردند
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