
 

 

 

 های حامل تومور موش 01-هفته تمرینات تناوبی ومصرف داروی تاموکسیفن بر سطوح اینترلوکین 6اثر 

 سرطان پستان

 4مختار ،قنبرزاده، 3امین ،کوشش، 2امین ،نژادعیسی، 0رضالعبدا ،کاظمی

ولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی فیزی کارشناسی ارشد -3، دانشگاه شاهداستادیار  -2، دانشگاه ولی عصر )عج(، رفسنجاناستادیار  -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان -4، واحد کرمان

1- Rkazemi22@yahoo.com 

 مقدمه

های درصد از موارد سرطان 32ن پستان شود. در این میان سرطاومین علت مرگ و میر در ایران محسوب میدامروزه سرطان 
امل نگران کنننده سالمتی ومهمترین ع دهد. سرطان پستان یکی ازساله را تشکیل می 44تا  44زنان و اولین علت مرگ زنان 

اصلی برای درمان سرطان پستان  هورمونتاموکسیفن . ]1[ ای در حال افزایش استکه متاسفانه به طور فزاینده در زنان است
بر روی سلول های بدخیم اپی تلیال پستان و از طریق تعدیل سایتوکاین ها به صورت  به صورت غیر مستقیم می تواند ست کها

را که یک متوژن قوی برای سرطان پستان است را کاهش  سطوح فاکتور رشدی شبه انسولینی و سیستمیک تاثیر داشته باشد
کند  می مانند یک شمشیر دولبه عمل یمنی با آثار ضد آنژیوژنزی است کهیک سایتوکاین سرکوبگر سیستم اIL-10  می دهد.

رشد و گسترش  دیگر به دلیل آثار ضد آنژیوژنزی و از طرف کند می در رشد انواع تومورهای سرطانی شرکت که از یک طرف
. شودیم آندر رشد  ریمنجر به تاخاست و  تومور اثرگذار طیمح زیبر ر اثرتبر رشد تومور با  دیشد تیفعال .تومور را سرکوب کند

با وجود اثبات نقش موثر فعالیت بدنی . ]2 [گزارش شده است ی نیزمنظم ورزش تیحجم تومور به دنبال فعال کاهش همچنین
مکانیزم های سلولی و مولکولی آن هنوز مشخص  ،در جلوگیری از رشد و متاستاز تومور و بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی

هدف پژوهش . قرار نداده است یمورد بررس یسرطان مارانیب یبافت IL-10 اثر ورزش بر سطوح یپژوهش هیچ کنون تا و نیست
 بود. های حامل تومور سرطان پستانموش IL-10هفته تمرینات تناوبی ومصرف داروی تاموکسیفن بر سطوح  6حاضر اثر 

 شناسیروش
شکل تصادفی در چهار گروه کنترل،  به که تشکیل می دادند بالب سی مادهسر موش  44نمونه آماری این پژوهش را  تعداد 

 . موش هاتمرین، تقسیم شدند و تومورهای سرطانی با جراحی به آنها پیوند داده شد -گروه تاموکسیفن و تمرین، تاموکسیفن
ساعت  12اعت روشنایی و س 12در آزمایشگاه حیوانات در شرایط کنترل نور) و موش در هر قفس( 14)به صورت جداگانه 

معمول موش درصد( نگهداری شدند. غذای حیوانات شامل آب و غذای  44)حدود  سلسیوس( و رطوبت 22_23دما )  ،(تاریکی
ها به مدت دو هفته با شرایط زندگی در حیوان ها بود. تمامی موشتا پایان پروتکل در دسترس موشبود که به صورت آزاد 

هفته  6برنامه تمرین شامل  .شد. نوارگردان آشنا شدند و سپس پروتکل پژوهشی مورد نظر آغاز خانه و نحوه دویدن روی
حجم تومور بصورت  .بود منظم که به صورت تناوبی و با فواصل استراحتی یودمخصوص جوندگان  دویدن روی نوار گردان

ساعت بعد از جلسه آخر  44ی گروه تمرین هاپس از پایان پروتکل تمرین موش هفتگی با کولیس دیجیتالی سنجیده می شد
 با روش االیزا اندازه گیری شد. برای در بافت تومور 14های کنترل کشته شدند. غلظت اینترلوکین تمرین به همراه گروه

های با حجم تومور از آزمون IL-10ی متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و برای تعیین رابطه بین مقایسه
 ( در نظر گرفته شدP ≤ 44/4) داریمعنی همبستگی پیرسون استفاده گردید و سطح



 

 

 

 14ی اینترلوکینیافته ها. 1جدول 

 

 گیریو نتیجه بحث
 اینتوجه به داری دارند با های پژوهش تفاوت معنیدر بین گروه بافتی IL-10نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان 

 .]2[ در کاهش حجم تومور نقش دارد IL-10توان عنوان داشت که تمرینات تناوبی از طریق افزایش تولید اختالف می
Kozłowsk  هر چه سطوح و همکاران گزارش کردندIL-10 3 [تر باشد درجه وخامت تومور بیشتر استپایین[. IL-6  در

چرا که این  وجود دارد. IL-10و  IL-6ارتباط منفی بین سطوح  که کرداظهار  توانمیتوسعه رشد تومور نقش دارد بنابراین 
شود و های ضد آپوپتوز در بافت تومور میموجب افزایش بیان ژن IL-6 .دشونین موجب مهار و سرکوبی یکدیگر میدو سایتوکا

احتماالً یکی از  .]4[ می شودرشد تومور  باعث قیو از این طر شودزایی تومور میهای درگیر در رگموجب افزایش بیان ژن
باشد که  IL-10تواند افزایش ترشح های مبتال به سرطان پستان میشبا تمرینات ورزشی در مو  IL-6سازوکارهای کاهش 

  د.دار IL-6نقش سرکوبی در بیان 
های توموری رسد که مصرف تاموکسیفن به عنوان بازدارنده گیرنده استروژن موجب کاهش سیگنالینگ رشد سلولبه نظر می

نسبت داده   IL-10و افزایش سطوح  IL-6ور کاهش سطوح بازداری از رشد توم در یکی از سازوکارهای تاموکسیفن .شودمی
 شود. می

نشان داد که تمرینات تناوبی موجب کاهش حجم تومور در گروه تمرین شده است و این بدین معنی  یافته های پژوهش حاضر 
ثر تمرینات ورزشی به کنون مکانیسم کاهش حجم تومور در ااست که تمرینات تناوبی اثر بازدارنده در رشد تومور دارند. تا

 تجمع کاهش به تومور در اثر تمرین ورزشی را ( کاهش رشد2444و همکاران ) Zielinskiخوبی مشخص نشده است. 

داری بین گروه کته جالب توجه اختالف نزدیک معنین .]4[ دادند نسبت توموری ماکروفاژها در بافت نفوذ ها ونوتروفیل
باشد که تمرینات تناوبی توانسته اثرات تاموکسیفن در بازداری از رشد تومور را یفن میتمرین با گروه تاموکس -تاموکسیفن

 . تقویت نماید

 سطح معنی داری خطای معیار میانگین تغییرات هاگروه هاگروه

 کنترل

 *430/4 727/4 -43/13 تاموکسیفن

 *444/4 727/4 -24/27 تاموکسیفن -تمرین

 *444/4 727/4 -14/24 تمرین

 تمرین

 446/4 727/4 71/11 تاموکسیفن

 071/4 727/4 -40/2 تاموکسیفن -تمرین

 *444/4 727/4 14/24 کنترل

 تاموکسیفن

 *430/4 727/4 43/13 کنترل

 *433/4 727/4 -41/13 تاموکسیفن -تمرین

 446/4 727/4 -71/11 تمرین

 تاموکسیفن -تمرین

 *433/4 727/4 41/13 تاموکسیفن

 *444/4 727/4 24/27 کنترل

 071/4 727/4 40/2 مرینت



 

 

. هرچه سطوح داری وجود داردارتباط معنیحجم تومور  با اندازه بافتی IL-10بین سطوح نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 
باشد پذیرفتن زا میسایتوکاین ضدرگ IL-10شد. از آنجا که بابیشتر باشد میزان رشد حجم تومور کمتر می IL-10بافتی 

باشد و  اولین زایی درون تومور اساس رشد آن میرسد. رگمنطقی به نظر می IL-10رابطه منفی بین رشد تومور و سطوح 
های ن بین سایتوکاینباشد. تواززا مانند فاکتور رشد اندوتلیال عروقی میهای رگزایی تولید سایتوکاینمرحله در روند رگ

توازن به سمت بازداری و پسرفت  باعث IL-10سطوح  فزایشا .]6[د باشزا در اولین مرحله بسیار مهم میزا و ضد رگرگ
 توان از تمرینات تناوبی برای کمک درمان سرطان پستان استفاده نمود. می IL-10سطوح  افزایششود. با توجه به تومور می

یکی از سازوکارهای مثبت در کاهش حجم تومور  تواندبافتی می IL-10افزایش سطوح  باتناوبی  تمریندر کل  نتیجه گیری:
 . شود  در زنان پستان بهبود سرطان کمک به و

 پژوهش علمی -پیام اجرایی
بعدی توسط  با توجه به افزایش سرطان پستان در میان زنان ایرانی امیدواریم پزوهش حاضر بتواند چراغ راهی برای مطالعات

باعث جلوگیری از این بیماری  در جامعه دانشجویان و پژوهشگران باشد و مسئولین ورزشی با فرهنگ سازی ورزش همگانی
 مهلک  شوند.

 ، حجم تومورIL-10سرطان پستان، تمرینات تناوبی،  کلیدی: هایواژه
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