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  چکیده:

درصد از  32 پستان سرطان میان این در. شود¬امروزه سرطان دومین علت مرگ و میر در ایران محسوب می

 از یکی پستان سرطان. دهد¬ساله را تشکیل می 45تا  40اي زنان و اولین علت مرگ زنان ه¬موارد سرطان

  است. افزایش حال در اي¬فزاینده طور به متاسفانه که است زنان در سالمتی کنننده نگران عوامل مهمترین

  سرطان پستان ،IL17 ،تمرین استقامتی کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

درصد از  32شود. در این میان سرطان پستان امروزه سرطان دومین علت مرگ و میر در ایران محسوب می

دهد. سرطان پستان یکی از ساله را تشکیل می 45تا  40هاي زنان و اولین علت مرگ زنان موارد سرطان

). 1اي در حال افزایش است (فزایندهمهمترین عوامل نگران کنننده سالمتی در زنان است که متاسفانه به طور 

IL-17 کنند و در گسترش و رشد تومور از طریق هاي خودایمنی و التهاب ایفا مینقش مهمی در بیماري

هاي خونی براي تومورهاي جامد سازوکارهاي مختلف مانند گسترش و آنژیوژنز و افزایش فراهمی فراورده

و  IL-8هاي التهابی و آنژیوژنیک از قبیل با افزایش سایتوکاین IL-17کند. از طرف دیگر نقش موثري ایفا می

IL-6 تواند بلکه در کاهش فعالیت بدنی می). 2شود (رشد، آنژیوژنز و گسترش سرطانی می موجب افزایش

 در کمکی عامل یک عنوان به و از آن ،خطر سرطان پستان در در دوران بعد از یائسگی نیز نقش مهمی ایفا کند

با وجود اثبات نقش موثر فعالیت بدنی  .)3( شودمی استفاده سرطان پستان به مبتال بیماران زندگی کیفیت بهبود

در جلوگیري از رشد و متاستاز تومور و بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی، مکانیزم هاي سلولی و مولکولی 

 یمورد بررس یسرطان ارانمیب یبافت IL-17اثر ورزش بر سطوح  یپژوهش هیچ کنون تا آن هنوز مشخص نیست و

  قرار نداده است

  مواد و روش

 2سر موش بالب سی ماده تشکیل می دادند که به شکل تصادفی در  40نمونه آماري این پژوهش را  تعداد 

گروه کنترل، تمرین تقسیم شدند و سپس تومورهاي سرطانی با جراحی به آنها پیوند داده شد. موش ها به 

ساعت روشنایی و  12موش در هر قفس) و در آزمایشگاه حیوانات در شرایط کنترل نور( 10صورت جداگانه (

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



ها به درصد) نگهداري شدند. تمامی موش 45(حدود  سلسیوس) و رطوبت 22_23ساعت تاریکی)، دما (  12

مدت دو هفته با شرایط زندگی در حیوان خانه و نحوه دویدن روي نوارگردان آشنا شدند و سپس پروتکل 

 هفته دویدن روي نوار گردان مخصوص جوندگان یود که 6پژوهشی مورد نظر آغاز شد.. برنامه تمرین شامل 

. حجم تومور متر در دقیقه رسید 18 متر در دقیقه در دو هفته اول شروع شد و در نهایت در دو هفته آخر به14

 48هاي گروه تمرین پس از پایان پروتکل تمرین موش بصورت هفتگی با کولیس دیجیتالی سنجیده می شد

با روش  در بافت تومور IL-17هاي کنترل کشته شدند. غلظت ساعت بعد از جلسه آخر تمرین به همراه گروه

غیرهاي پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و براي تعیین رابطه ي متاالیزا اندازه گیري شد. براي مقایسه

) در a ≥ 05/0( داري معنی هاي همبستگی پیرسون استفاده گردید و سطحبا حجم تومور از آزمون IL-17بین 

  .نظر گرفته شد

  ها یافته

  تحقیقهاي در گروه سرمی IL-17مقادیر غلظت  1نمودار 

 



  هاي تحقیقتومور در گروهمقادیر حجم  2نمودار 

  
  

  بحث

در بافت  IL-17نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین استقامتی موجب کاهش معنادار سطوح  

فعالیت بدنی به دلیل اثرات ضدالتهابی آن و کاهش عوامل تومور موش هاي ماده مبتال به سرطان پستان می شود. 

هاي التهابی باشد. که کاهش این سایتوکاین و سایر سایتوکاینومور میدر ریز محیط ت IL-17التهابی از جمله 

 تواند منجر به کاهش رشد تومور و بهبود بیماران مبتال به سرطان سینه شود.در نهایت می

 .)4ند (دکردار رشد تومور بعد از یک دوره تمرین استقامتی مشاهده ) کاهش معنی2011مورفی و همکاران (

با تغییرات حجم  IL-17هاي پژوهش حاضر در توجیه رابطه از این بابت یافتهو  نتایج تحقیق ما بودکه همراستا با 

ها در ریزمحیط تومور نسبت به سطوح رسد سطوح موضعی سایتوکاینتر است. چون به نظر میتومور قابل توجیه

اکثر مطالعات صورت گفته در  ها تاثیر بیشتري در تغییرات رشد تومور داشته باشد.در گردش و سیستمیک آن

کنند و فعالیت بدنی را به عنوان یک راهکار این زمینه از تاثیر  مثبت فعالیت بدنی در کاهش التهاب حمایت می

هاي التهابی مانند تمرینات ورزشی از طریق کاهش سطوح سایتوکایناند. موثر در کاهش التهاب معرفی کرده

IL-17 هاي ضد التهابی در بازداري از رشد تومور نقش دارد. احتماالً یکی یتوکاینو احتماالً افزایش سطوح سا

تواند افزایش ترشح هاي مبتال به سرطان پستان میبا تمرینات ورزشی در موش IL-17از سازوکارهاي کاهش 

د دارد. باشد که نقش سرکوبی در بیان سایتوکاین هاي التهابی دار IL-10سایتوکاین هاي ضد التهابی از جمله 

و سایتوکاین هاي التهابی در بیماران مبتال به سرطان پستان را  IL-10برخی تحقیقات همبستگی معکوس سطوح 

هفته تمرین شنا کردن با دو شدت مختلف را بر  6) نیز اثر 2009آلمیدا و همکاران (). 5گزارش کردند (



ن پژوهش نشان داد که تمرین استقامتی هاي توموري بررسی کردند، نتایج ایتغییرات بافت تومور در موش

. که این کاهش در حجم تومور به کاهش تجمع )6( شوددار توده بدن و حجم تومور میموجب کاهش معنی

هاي یافته همراستا باها و ماکروفاژها در ریزمحیط بافت تومور نسبت داده شد، نتایج این پژوهش نوتروفیل

هفته) در دو  6(  وجود مدت زمان انجام دادن تمرین استقامتی اندکه دلیل آن می توپژوهش حاضر بود،. 

   .پژوهش مشابه بود

 

  نتیجه گیري:

کاهش تومور از طریق مختلف فعالیت ورزشی یکی از سازوکارهاي احتمالی تاثیر مثبت ورزش بر بیماري 

ت متوسط به عنوان یکی از توان از تمرینات استقامتی با شد می توان نتیجه گرفت که احتماالً می سرطان است.

 راه کارهاي موثر در بهبود سرطان بهره گرفت. 

  پیام علمی و اجرایی

 با توجه به افزایش سرطان پستان در میان زنان ایرانی امیدواریم پزوهش حاضر بتواند چراغ راهی براي مطالعات 

ورزش همگانی در جامعه بعدي توسط دانشجویان و پژوهشگران باشد و مسئولین ورزشی با فرهنگ سازي 

  باعث جلوگیري از این بیماري مهلک  شوند.
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