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خالصه
مقدمه
دفاع آنتي اکسیداني و آمادگي هوازی بیماران مبتال به سرطان پستان در مراحل ابتال به بیماری ،درمان و پس
از د رمان وضعیت مطلوبي ندارد .با توجه به نقش احتماال مثبت تمرین ورزشي بر وضعیت آنتياکسیداني،
مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثیر شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد بر دفاع آنتياکسیداني

 -1دانشجوی کارشناسي ارشد فیزیولوژی ورزشي،

و توان هوازی زنان نجات یافته از سرطان پستان انجام شد.

دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

روش کار

 -2دانشیار ،گروه علوم ورزشي (فیزیولوژی ورزشي)،

مطالعه حاضر یك کارآزمایي بالیني است که بیست بیمار نجات یافته از سرطان پستان با میانگین سني

دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد ميتواند آمادگي هوازی و دفاع آنتياکسیداني زنان
نجات یافته از سرطان پستان را بهبود بخشد و با توجه به نقش مهم وضعیت آنتياکسیداني در بروز و
پیشرفت سرطان ،ممكن است تمرین ورزشي پژوهش حاضر نقش مهمي در پیشگیری از عود سرطان داشته
باشد.
کلیدواژه ها
سرطان پستان ،استرس اکسیداتیو ،پراکسیداسیون لیپیدی ،تمرین اینتروال با شدت زیاد
پینوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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سميرا عمادي و همكاران

مي توان آن را به عنوان یك فاکتور تشخیصي در مراحل اولیه

مقدمه
بسیاری از سلولهای سرطاني ميتوانند تولید گونههای اکسیژن
واکنش پذیر )ROS(1را افزایش دهند ( )1و این افزایش نیز به
نوبه خود ميتواند سطح استرس اکسیداتیو )OS( 2و
پراکسیداسیون لیپیدی را افزایش دهد .سطوح  OSدر بیماران
مبتال به سرطان پستان افزایش ميیابد ( )2و تغییرات آن ميتواند
نقش مهمي در بروز و پیشرفت سرطان داشته باشد ( .)3آسیب
اکسیداتیو در بیماران مبتال به سرطان پستان در سطوح سلولي و
بافتي و توسط رادیكالهای آزاد و متابولیتهای فعال اکسیژن و
نیز در طي روند درمان این بیماری ایجاد ميشود ( .)2افزایش
 OSميتواند دفاع آنتي اکسیداني بدن در برابر آنژیوژنز و
متاستاز سلولهای سرطاني را تضعیف نماید ( .)4افزایش سطوح
 OSدر بیماران مبتال به سرطان پستان با روند بیماری ،آسیب
بافتها ،مصرف برخي از داروهای ضد سرطاني و نیز دوره های
شیمي درماني -پرتو درماني ارتباط دارد و با تحریك
پراکسیداسیون لیپیدی همراه ميباشد ( .)2پراکسیداسیون لیپیدی
که نتیجه اکسیداسیون خودکار اسیدهای چرب غیر اشباع است،
فرآیندی است که به طور مداوم در بافت پستان رخ ميدهد (.)5
سطح پراکسیداسیون لیپیدی که با اندازهگیری

مالوندیآلدئید3

( )MDAمشخص ميشود در بیماران مبتال به سرطان پستان
نسبت به افراد سالم در سطح باالتری قرار دارد ( .)6در دو مطالعه
نیز تایید شده است که سطح  MDAدر سطوح بالیني مختلف
بیماری سرطان پستان ،در مقایسه با افراد سالم باالتر است (.)7-8
همچنین ،در مطالعات جدیدتر مشخص شده است که
سطح  MDAدر مراحل  1و  2بیماری سرطان پستان و نه در
مراحل  3و  4آن افزایش ميیابد و حتي توصیه کردهاند که

سرطان پستان مورد استفاده قرار داد ( .)9عالوه بر این ،گزارش
کردهاند که مصرف برخي از داروهای ضد سرطاني و نیز دوره-
های شیمي درماني -پرتو درماني نیز ميتواند پراکسیداسیون
لیپیدی را تحریك نماید ( .)2همچنین مشخص شده است که
سطوح سرمي یا پالسمایي آنتي اکسیدانهای مختلف در بیماران
مبتال به سرطان پستان (در مقایسه با افراد سالم) در سطح
پایینتری قرار دارد ( .)10-12در مطالعه  Senerو همكاران نیز
موضوع افزایش سطح  MDAو کاهش ظرفیت آنتي اکسیداني
تام  )TAC( 4در بیماران مبتال به سرطان پستان تایید شد و این
وضعیت به افزایش تولید یا حذف ناکافي  ROSنسبت داده شد
و چنین نتیجهگیری شد که این امر ميتواند به بروز سرطان منجر
شود ( .)13در تحقیق حاضر ،برای بررسي وضعیت آنتي
اکسیداني بیماران از شاخص  TACاستفاده شد .زیراTAC ،
برآوردی از عملكرد بالقوه آنتي اکسیدانهای مختلف و نیز
نتیجه خالص فعل و انفعاالت پبچیده بین نیروهای آنتي اکسیداني
و اکسیداني است که نسبت به شاخصهای انفرادی اندازه گیری
وضعیت  OSمناسب تر به نظر ميرسد (.)14
با توجه به مطالب فوق و به احتمال زیاد ،عود بیماری سرطان
پستان با تضعیف دفاع آنتي اکسیداني همراه ميباشد .بیماری
سرطان پستان به طور معمول با عمل جراحي و شیميدرماني
درمان ميشود و نیز سعي ميشود تا با دارو درماني از عود آن
پیشگیری شود ،اما متاسفانه هنوز هم عود این تومور زیاد اتفاق
ميافتد ( .)15بنابراین ،مطالعه عوامل موثر بر بهبود وضعیت آنتي
اکسیداني زنان نجات یافته از سرطان پستان ميتواند ارزش ویژه-
ای داشته باشد .به نظر ميرسد ،افزایش میزان فعالیتهای بدني
مي تواند به عنوان یكي از عوامل موثر در بهبود وضعیت آنتي

1

Reactive oxygen species
Oxidative stress
3
Malondialdehyde
2

Total antioxidant capacity
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اکسیداني و در نتیجه ،کمك به پیشگیری از عود این بیماری

استفاده از تمرین اینتروال کم حجم با شدت باال)LVHIIT( 5

مورد توجه قرار گیرد.

معقولتر باشد .زیرا ،این نوع تمرین ميتواند آمادگي بيهوازی

فواید تمرینات ورزشي برای بیماران مبتال به سرطان پستان

و نیز آمادگي هوازی را به طور همزمان بهبود بخشد ( .)27عالوه

تایید شده است و کم تحرکي بدني ميتواند خطر ابتال به سرطان

بر این ،این تمرینات با صرف وقت به مراتب کمتر وخیلي

پستان را  2تا  5برابر افزایش دهد ( .)16همچنین ،تمرینات

سریعتر ميتواند آمادگي هوازی را بهبود بخشد و نه تنها آن را

ورزشي ممكن است بسیاری از عوارض جانبي ناشي از درمان

برای افراد سالم ،بلكه برای بیماران دارای اختالالت متابولیك

سرطان شامل ،شیمي درماني و پرتو درماني را کاهش دهد (.)17

مانند چاقي و دیابت نوع دو نیز توصیه کردهاند ( .)28انجام این

در واقع ،یكي از دالیل توصیه فعالیتهای ورزشي برای بیماران

نوع تمرینات توسط بیماران مبتال به سرطان پستان نیز تجربه شده

نجات یافته از سرطان این است که سمیتهای بیولوژیك

و بي خطر بودن آن تایید گردیده است ( .)29تحقیق

متعددی که در حین درمان سرطان در بدن ایجاد ميگردد ،به

 Bogdanisو همكاران ( )2013نشان داد که تمرین کوتاه

طور مطلوبي بر اثر فعالیتهای ورزشي خنثي ميشود (.)18-21

مدت با شدت زیاد تاثیر مطلوبي بر وضعیت آنتي اکسیداني دارد

همچنین Irwin ،و همكاران نشان دادند که خطر مرگ ناشي از

( .)28عالوه بر این ،خستگي کلي ناشي از این تمرینات کمتر

سرطان پستان در زناني که قبل از تشخیص بیماری ،تحرک بدني

است و با صرف وقت به مراتب کمتری قابل انجام است (.)30

اندکي داشتهاند ،ولي بعد از آن به فعالیت ورزشي پرداخته اند،

در مورد خستگي ،در تحقیق  Mijwelو همكاران ( )2018بر

 %45کاهش ميیابد و در مقابل ،خطر مرگ در بیماراني که به

روی زنان مبتال به سرطان پستان (مرحله شیمي درماني) مشخص

فعالیت نپرداختهاند ،چهار برابر افزایش ميیابد (.)22

شد که تمرینات اینتروال با شدت باال ميتواند از افزایش

تمرینات ورزشي ميتواند سیستم دفاع آنتي اکسیداني افراد

خستگي مرتبط با سرطان جلوگیری نماید و از این رو ،آنها این

غیر سرطاني را بهبود بخشد .در این خصوص الزم به ذکر است

نوع تمرینات را به عنوان بخشي حیاتي از توانبخشي سرطان

که گرچه همه انواع تمرینات ورزشي هوازی و بيهوازی حاد

معرفي کردند ( .)31همچنین ،تاثیر مثبت  LVHIITبر آمادگي

(یك جلسه تمرین) به طور بالقوه ميتواند  OSو نیز سطوح

قلبي – تنفسي نیز تایید شده است .در تایید این موضوع،

پالسمایي  MDAرا به طور قابل توجهي افزایش دهند ،اما

 Tooheyو همكاران ( )2018گزارش کردند که LVHIIT

تمرینات منظم چندین هفتهای ميتواند تاثیر مثبتي بر دفاع آنتي

( 12هفته تمرین سه جلسهای در هر هفته و با هفت وهله  30ثانیه-

اکسیداني داشته باشد ( .)23این تاثیر مثبت را ميتوان به وقوع

ای در هر جلسه ،با شدت مساوی و بیش از  )HRmax %85مي-

نوعي سازگاری در سیستم دفاع آنتي اکسیداني بدن پس از

تواند آمادگي قلبي – تنفسي ،قدرت پایین تنه و محیط دور کمر

تمرینات ورزشي هوازی و بيهوازی نسبت داد (.)24-25

بیماران نجات یافته از سرطان را به طور موثری بهبود بخشد

بیماران مبتال به سرطان پستان از آمادگي هوازی مناسبي

(.)32

برخوردار نیستند و میزان فعالیتهای بدني آنها نسبت به افراد

به طور خالصه ،با توجه به نقش دفاع آنتي اکسیداني در

سالم کمتر است ( .)26بنابراین تجویز فعالیتهای ورزشي برای

بیماری سرطان پستان و نیز پایین بودن سطح آمادگي هوازی

این بیماران ضرورت دارد .اما از نظر نویسندگان مطالعه حاضر ،با

بیماران مبتال به این سرطان؛ و از طرف دیگر ،با عنایت به تاثیر

توجه به وضعیت خاص روحي و رواني این بیماران ،ممكن است
Low-volume, high-intensity interval training
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احتماال مثبت تمرینات ورزشي در این زمینه؛ تحقیق حاضر با

معیارهای ورود به مطالعه شامل :پایان دوره شیمي درماني و

هدف بررسي تاثیر شش هفته تمرینات اینتروال کم حجم با

پرتو درماني ،فقدان متاستاز ،دامنه سني  40تا  ،49عدم ابتال به

شدت زیاد بر ظرفیت آنتي اکسیداني تام ،سطوح مالوندی-

بیماریهایي مزمن (بیماریهای رواني ،سكته قلبي ،آریتمي

آلدئید و توان هوازی در زنان نجات یافته از سرطان پستان انجام

کنترل نشده ،پرفشاری خون شدید و دیابت) ،گذشتن حداقل 2

شد.

سال از جراحي زنان ،عدم یائسگي ،در حال استفاده از داروی

روش کار

تاموکسیفن و عدم شرکت در فعالیتهای ورزشي منظم در طي

این کارآزمایي بالیني با کد IRCT2016040327194N1

 6ماه گذشته بود .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از:

در سایت  irct.irبه ثبت رسیده است .همچنین با شماره

غیبت بیش از یك جلسه از برنامه تمرینات ورزشي ،عود

 140/2735به تاریخ یكم آذر  1394در کمیته اخالق در پژوهش

بیماری ،بروز حادثه ،آسیب فیزیكي ،ابتال به سایر بیماریهای

دانشگاه شهرکرد به تصویب رسیده است.

مداخلهگر ،عدم تمایل به ادامه همكاری و بروز هر عامل

این مطالعه در آذر و دی ماه  1394بر روی  20زن نجات یافته از

مداخلهگر دیگر موثر بر شرکت در جلسات تمرین.

سرطان پستان در مرکز انكولوژی و پرتو درماني بیمارستان

از هر دو گروه خواسته شد ،به منظور اندازهگیریهای

سیدالشهداء اصفهان و به صورت پیش آزمون  -پس آزمون

آنتروپومتریك و تن سنجي 3 ،روز قبل از شروع برنامه تمرین در

انجام گردید .پس از هماهنگي با مسئوالن مرکز مذکور و

بیمارستان حاضر شوند .وزن بدن با حداقل پوشش و بدون کفش

بررسي مدارک پزشكي زنان مبتال به سرطان پستان ،با آنها تماس

با استفاده از ترازوی دیجیتال (پند الكتریك ،ایران) و قد به

گرفته شد که  78نفر از زنان نجات یافته از سرطان پستان
(بیماراني که مراحل جراحي ،شیمي درماني و پرتو درماني را
گذراندهاند و در حال حاضر ،تاموکسیفن مصرف مي کنند)،

صورت ایستاده ،بدون کفش با قد سنج آزمایشگاهي اندازه-
گیری شد .نمایه توده بدن ( )BMIبا استفاده از فرمول "وزن بر
حسب کیلوگرم تقسیم بر قد بر حسب متر به توان دو" محاسبه

پس از تشریح هدف مطالعه ،آمادگي خود را جهت شرکت در

شد .برای محاسبه "نسبت دور کمر به دور باسن" (،)WHR

این مطالعه اعالم کردند .در نهایت 26 ،نفر از آنها بر اساس

محیط دور کمر در باریكترین نقطه کمر در محدوده ناف و نیز

معیارهای ورود به مطالعه و نیز نتیجه پرسشنامه آمادگي برای

دور باسن در پهنترین قسمت آن اندازهگیری شد و سپس از

انجام فعالیت بدني ( )PAR-Qگزینش شدند و سپس به طور

تقسیم دور کمر به دور باسن ،دادههای مربوط به  WHRبه

تصادفي ساده به دو گروه مساوی کنترل (13نفر) و تجربي (13

دست آمد .درصد چربي بدن آزمودنيها با اندازهگیری ضخامت

نفر) تقسیم شدند .در طي مراحل مختلف اجرای این مطالعه3 ،

چربي زیر پوستي (سه سر ،فوق خاصره و ران) به وسیله کالیپر و

نفر از گروه تجربي و  3نفر از گروه کنترل از تحقیق خارج

با استفاده از فرمولهای زیر محاسبه شد (.)33

شدند (در گروه تجربي :دو نفر به دلیل انصراف از ادامه
همكاری و یك نفر به علت غیبت بیش از یك جلسه در

Body density = 1.0994921 - 0.0009929 (sum of
three skinfolds) + 0.0000023 (sum of three
)skinfolds)2 - 0.0001392 (age

تمرینات ورزشي؛ گروه کنترل :سه نفر به دلیل عدم حضور در

Body fat percentage = (495/Body Density) - 450

پس آزمون) .ویژگيهای عمومي آزمودنيها در جدول یك
ارائه شده است.
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سميرا عمادي و همكاران

اکسیژن مصرفي بیشینه ( )VO2maxبا استفاده از آزمون

برنامه تمرین بر اساس  VO2peakتنظیم شده بود که با توجه به

بالك اصالح شده ویژه زنان و بر روی تردمیل اندازهگیری شد.

دشواریهای اندازهگیری آن و کمبود امكانات ،با استناد به

در این روش ،سرعت تردمیل به طور ثابت روی  4/827کیلومتر

تحقیق  Tooheyو همكاران ( 2016و  )2018که در تحقیق

تنظیم شد .شیب دستگاه از دقیقه اول تا پایان دقیقه سوم روی

خود "هفت وهله  30ثانیهای در هر جلسه ،با شدت برابر و بیش

صفر درجه و از شروع هر  3دقیقه بعدی آزمون ،شیب دستگاه به

از  "HRmax %85را برای بیماران سرطاني استفاده کرده بودند

میزان دو و نیم درجه افزایش یافت تا آزمودني به حد واماندگي

( .)32،35در تحقیق حاضر نیز به جای  VO2peakاز HRmax

برسد .سپس ،زمان کل ثبت شده برای هر آزمودني در فرمول

استفاده شد .تمرین ورزشي اینتروال در گروه تجربي به مدت

زیر (فرمول پوالک) قرار گرفته و  VO2maxمحاسبه شد (.)34

شش هفته سه جلسهای در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان انجام
شد .در دو هفته اول ،تمرین ورزشي اینتروال با شدت  50تا %75

VO2max = 1.38 x T + 5.22
برنامه تمرین ورزشي دقیقا از مقاله  Dolanو همكاران

 HRmaxو در طي چهار هفته بعدی با شدت حداقل  55و

( ) 2016که روی بیماران نجات یافته از سرطان پستان انجام شده

حداکثر  HRmax %95انجام شد (جدول  .)1مراحل گرم کردن

بود ،گرفته شد ( .)29الزم به ذکر است که در مقاله مذکور،

و سرد کردن در حدود  5تا  10دقیقه انجام ميشد (.)29

جدول  -1پروتكل تمرین گروه اینتروال با شدت زیاد در  6هفته
جلسه
1
2
3

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

 3دقیقه % 50

 2دقیقه % 55

 2دقیقه % 55

 2دقیقه % 55

 2دقیقه >% 60

 2دقیقه >% 60

 4دقیقه % 65

 4دقیقه % 75

 3دقیقه % 80

 3دقیقه % 80

 2دقیقه % 90

 2دقیقه % 95

 3دقیقه % 50

 2دقیقه % 55

 2دقیقه % 55

 2دقیقه >% 60

 2دقیقه >% 60

 2دقیقه >% 60

 4دقیقه % 70

 4دقیقه % 75

 3دقیقه % 80

 3دقیقه % 85

 2دقیقه % 90

 2دقیقه % 95

 2دقیقه % 50

 1دقیقه % 55

 2دقیقه % 55

 2دقیقه >% 60

 2دقیقه >% 60

 2دقیقه >%60

 4دقیقه % 75

 3دقیقه % 75

 3دقیقه % 80

 3دقیقه % 85

 2دقیقه % 90

 2دقیقه % 95

شدت تمرینات از طریق پایش ضربان قلب و نیز برای ایمني

سرم به دست آمده در مرحله اول خون گیری (پیش آزمون) در

بیشتر با استفاده از مقیاس بورگ (شدت تالش درک شده)

داخل میكروتیوپ ریخته شد و در دمای منهای  70درجه سانتي

کنترل شد.

گراد نگهداری شد تا همراه با نمونههای پس آزمون جهت

خون گیری از ورید بازویي دست سمتي که به سرطان مبتال

اندازهگیری شاخصهای خوني مورد نظر تحقیق مورد استفاده

نشده نبود ،در حالت نشسته 24 ،ساعت قبل از شروع اولین

قرار گیرد .سطوح سرمي  MDAو  TACبه روش آنتي بادی

جلسه برنامه تمرین ورزشي و  48ساعت پس از پایان آخرین

دوبل با استفاده از کیت های الیزا (ساخت شرکت هانگژو چین)

جلسه تمرین در هفته ششم ،به مقدار  10میلي لیتر ،بعد از 10

اندازهگیری شد (کیت  MDAدارای حساسیت nmol/ml

ساعت ناشتایي ،در ساعت  7:30تا  8صبح انجام شد .از

 0/22در دامنه 0/5 nmol/mlتا  100nmol/mlو کیت

آزمودنيها خواسته شد  48ساعت قبل از خونگیری فعالیت

 TACدارای حساسیت 0/3 nmol/mlدر دامنه nmol/ml

بدني شدیدی نداشته و رژیم غذایي معمول خود را داشته باشند.

 0/15تا.)90 nmol/ml
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سميرا عمادي و همكاران

چگونگي توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلك،

تحقیق پس از شش هفته مداخله تمرین ورزشي نسبت به مقادیر

مقایسه دادههای پیش آزمون (حالت پایه) و تعیین تفاوت

پایه هر گروه (تغییرات درون گروهي) و نیز اطالعات مربوط به

میانگینها در بین دو گروه از  tمستقل و جهت تعیین تفاوتهای

مقایسه بین گروهي متغیرها در جدول  3آمده است .همچنین،

درون گروهي از آزمون  tهمبسته استفاده شد .دادهها در سطح

تغییرات  TACو  MDAدر مراحل قبل و بعد از شش هفته

معنيداری کمتر از  0/05مورد بررسي قرار گرفتند .تجزیه و

تمرین ورزشي هوازی در نمودارهای یك و دو نشان داده شده

تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار ( SPSSنسخه  )20و ترسیم

است .به طور خالصه ،پس از شش هفته تمرین ورزشي ،ظرفیت

نمودارها با استفاده از ( Excelنسخه  )2016انجام شد.

 TACبه طور معنيداری افزایش ( )p=0/007و سطوح سرمي

نتایج

 MDAبه طور معنيداری کاهش یافت ( .)p=0/009همچنین،

دادههای مربوط به ویژگيهای عمومي ،آنتروپومتریك و

توان هوازی آزمودنيها به طور معنيداری بهبود یافت

فیزیولوژیك آزمودنيها در مرحله قبل از شروع مداخله همراه با

( )p=0/001و درصد چربي بدن آنها نیز کاهش پیدا کرد

محاسبه تفاوتهای آماری بین دو گروه کنترل و تجربي در

(.)p=0/001

جدول  2ارائه شده است .دادههای مربوط به تغییرات متغیرهای
جدول  -2مقایسه ویژگیهای عمومی و متغیرهای تحقیق قبل از شروع مداخله (میانگین ±انحراف استاندارد)
متغیرها

گروه تجربي

گروه کنترل

t

P

سن (سال)

45/2±50/92

44/2±3/75

-0/947

0/356

وزن ()kg

64/6±20/50

67/6±90/75

1/25

0/228

)BMI (kg/m2

26/2±49/12

25/2±70/18

-0/81

0/427

درصد چربي بدن

32/3±14/99

31/3±58/24

-0/34

0/737

WHR

0/0±76/07

0/0±80/05

1/49

0/155

)VO2max (ml/kg/min

24/2±74/79

22/2±99/73

-1/42

0/173

)TAC (U/ml

21/1±19/42

11/1±67/35

-0/84

0/412

)MDA (nmol/ml

7/1±65/15

7/1±21/43

-0/76

0/459

طول مدت بیماری (سال)

2/0±85/78

2/0±6/85

-0/55

0/591

جدول  -3تغییرات درون گروهی و بین گروهی (مقایسه تفاضل پیش آزمون -پس آزمون) متغیرهای اصلی تحقیق
متغیر
)TAC (U/ml

)MDA (nmol/ml
درصد چربي بدن

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

درون گروهي

تجربي

M ± SD
12/1±19/42

M ± SD
14/1±52/53

t
-3/93

P
0/003

کنترل

11/1±67/35

11/1±90/95

-0/63

0/543

تجربي

7/1±65/15

6/0±38/89

4/08

0/003

کنترل

7/1±21/43

7/1±46/62

-0/60

0/564

تجربي

32/3±13/99

28/4±79/32

8/47

0/001

بین گروهي()D
t

P

-3/019

0/007

2/920

0/009

6/196

0/001
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VO2max
)(ml/kg/min

کنترل

31/3±58/24

32/3±82/73

-1/97

0/080

تجربي

24/2±74/79

31/3±68/79

-9/44

0/001

کنترل

22/2±99/73

22/4±34/72

0/488

0/637

سميرا عمادي و همكاران

نمودار  -1تغییرات ظرفیت آنتياکسیداني تام قبل و بعد از شش هفته LVHIIT

نمودار  -2تغییرات سطوح مالوندیآلدئید قبل و بعد از  6شش هفته LVHIIT

4/96

0/001
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بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شش هفته تمرین اینتروال
کم حجم با شدت زیاد ميتواند ظرفیت  TACزنان نجات یافته

سميرا عمادي و همكاران

این موضوع برای تغییرات سطوح سرمي  MDAنیز قابل تعمیم
باشد ( .)37وجود رابطه بین تغییرات  OSو توده چربي بدن در
مطالعه دیگری نیز تایید شده است ( .)38بنابراین ،کاهش معني-

از سرطان پستان را در مقایسه با گروه کنترل ،به طور معنيداری

دار درصد چربي بدن آزمودنيهای تحقیق حاضر را نیز مي توان

افزایش داده و سطوح سرمي  MDAرا به طور معنيداری

در بهبود وضعیت استرس اکسیداتیو بیماران تحقیق حاضر موثر

کاهش دهد.

دانست.

در همین راستا Repeka ،و همكاران ( )2016گزارش کردند

در مطالعه فتحي و همكاران ( ،)2013سطح سرمي  MDAدر

که ظرفیت آنتي اکسیداني بیماران نجات یافته از سرطان با

زنان مبتال به سرطان پستان مرحله  1تا  3بیماری که در مرحله

میانگین سني  64ساله (پنج نفر از هشت نفر گروه تجربي مبتال به

دارو درماني قرار داشتند پس از شش هفته تمرین هوازی در

سرطان پستان بودهاند) پس از  10هفته تمرین ترکیبي هوازی و

آب ،تغییرات بین گروهي معني دار نداشت که با نتایج تحقیق

مقاومتي (سه روز در هر هفته) افزایش معنيداری یافت ( .)17در

حاضر مغایرت دارد ( .)39الزم به ذکر است ،با اینكه تغییرات

تحقیق اعظمیان جزی و همكاران ( ،)2017استرس اکسیداتیو و

بین گروهي در تحقیق مذکور معنيدار نبود ،اما تغییرات درون

پراکسیداسیون لیپیدی زنان نجات یافته از سرطان پستان ،پس از

گروهي در گروه تجربي معنيداری بود و احتمال دارد که شدت

شش هفته دویدن تداومي با شدت متوسط (سه جلسه تمرین 20

تمرین هوازی در آب ،در آن تحقیق ،به اندازهای نبوده باشد که

دقیقهای تحت نظارت در هر هفته) بهبود معنيداری داشت (.)36

تغییرات معنيداری ایجاد نماید؛ اما در تحقیق حاضر که از

در مقایسه با یافتههای دو تحقیق مذکور ،یافتههای تحقیق حاضر

تمرین کم حجم با شدت زیاد استفاده شد ،تغییرات مثبت و

نشان ميدهد که استفاده از برنامه تمرین ورزشي اینتروال کم

معنيداری مشاهده شد.

حجم با شدت زیاد ميتواند وضعیت آنتي اکسیداني زنان نجات

در مورد تاثیر  LVHIITبر وضعیت آنتي اکسیداني (صرفنظر

یافته از سرطان پستان را با صرف وقت کمتری به طور مطلوبي

از بیمار بودن آزمودنيهای ما) ميتوان به تحقیق  Bogdanisو

بهبود بخشد.

همكاران ( )2013که به نتایجي مشابه نتایج تحقیق حاضر رسیده

سطوح  MDAپس از تمرین ورزشي پژوهش حاضر به طور

بودهاند ،اشاره کرد .در تحقیق آنها پس از یك برنامه سه هفته-

معنيداری کاهش یافت .این نتیجه با تحقیق کریمي و همكاران

ای تمرین با شدت باال در مردان سالم با میانگین سني  24/3سال،

( )2013همخواني دارد ( .)37در تحقیق آنها ،سطوح MDA

استرس اکسیداتیو کاهش و فعالیت آنتي اکسیداني افزایش

زنان با مبتال شده به سرطان پستان (میانگین سني  45سال) که

یافت .تمرین ورزشي تحقیق مذکور به مدت سه هفته و با فاصله

پرتو درماني و یا شیمي درماني را پشت سر گذاشته بودند ،پس

 48تا  72ساعت فاصله بین هر کدام از جلسات تمرین و به

از شش هفته شرکت در تمرین ورزشي در آب به طور معني-

صورت رکاب زني روی دوچرخه کارسنج و با رعایت اصل

داری کاهش یافت .گرچه آنها اطالعاتي درباره تغییرات درصد

اضافه بار انجام شده بود .تمرینات هر جلسه در قالب  4تا  6وهله

چربي بدن و ارتباط آن با  MDAگزارش نكرده بودند ،اما

رکاب زني  30ثانیهای با استراحت  4دقیقهای بین هر وهله انجام

کاهش بافت چربي را با استناد به سایر منابع به عنوان مكانیسم

گرفته بود .به عبارت دیگر ،آزمودنيهای تحقیق مذکور در

موثر بر بروز سرطان پستان عنوان کرده بودند و احتمال دادند که

مجموع 22 ،دقیقه فعالیت ورزشي با شدت باال انجام داده بودند
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( .)28الزم به ذکر است که در تحقیق  Fatourosو همكاران،

نسبت داد ( .)45همچنین ،تولید مكرر رادیكالهای آزاد ناشي از

پس از  16هفته تمرین استقامتي راه رفتن و جاگینگ (سه جلسه

ایسكمي و انتشار مجدد خون در سطح عضالني که در اثر

تا حداکثر  60دقیقهای در هر هفته) اینچنین تغییرات مطلوبي در

فعالیتهای ورزشي روی ميدهد ميتواند در بهبود نیم رخ

وضعیت آنتي اکسیداني به دست آمده بود ( )40که در مقایسه با

آنتياکسیداني نقش داشته باشد ( .)41،46در مورد تاثیر مطلوب

تحقیق حاضر (شش هفته) و تحقیق ( Bogdanisسه هفته) در

 LVHIITمطالعه حاضر بر دفاع آنتياکسیداني ،گزارش کرده-

مدتي طوالنيتر به این نتیجه مطلوب رسیده بودند .همچنین ،در

اند که تمرینات اینتروال با شدتهای باال و انجام آن به صورت

تحقیق  Repekaو همكاران ( )2016که در سطور باال توضیح

منظم ميتواند تاثیرات مثبتي بر کارایي سیستم آنتياکسیداني و

داده شد نیز ظرفیت آنتي اکسیداني زنان و مردان نجات یافته از

خنثي سازی آثار مضر رادیكالهای آزاد داشته باشد (.)47

سرطان پس از  10هفته ترکیبي هوازی و مقاومتي (سه روز در

توان هوازی بیماران پژوهش حاضر پس از شش هفته تمرین

هر هفته) بهبود یافته بود (.)17

هوازی بهبود معنيداری داشت .در تحقیق  Brdareskiو

در مورد مكانیسم تاثیر  LVHIITبر وضعیت استرس اکسیداتیو

همكاران ( )2012نیز  VO2maxبیماران نجات یافته از سرطان

بیماران این تحقیق ،عالوه بر نكاتي که در سطور باال در مورد

پستان پس از سه هفته تمرین ورزشي هوازی با شدت متوسط به

رابطه بین تغییرات درصد چربي بدن و وضعیت  OSذکر شد

طور معنيداری بهبود یافت ( .)48در تحقیق  De Lucaو

ميتوان به این نكته نیز اشاره کرد که قرار گیری مداوم در

همكاران ( )2016هم  VO2maxبیماران نجات یافته از سرطان

موقعیتهای تسهیل کننده تولید گونههای اکسیژن واکنشپذیر

پستان پس از  24هفته تمرین ترکیبي هوازی و قدرتي به طور

باعث ایجاد سازگاریهایي ميشود که دفاع سلولي و فعالیت

معنيداری افزایش یافت ( .)49همچنین ،در مطالعات اعظمیان

آنزیم های آنتي اکسیداني را بهبود بخشیده و در نتیجه ،فعالیت

جزی و همكاران ( 2015و  )2017نیز  VO2maxبیماران نجات

رادیكالهای آزاد را کاهش ميدهد ( .)41واکنش رادیكالهای

یافته از سرطان پستان ،پس از  12هفته تمرین ورزشي منتخب

آزاد با کربوهیدرات ،پروتئین ،چربي و بسیاری از عوامل آسیب-

پیالتس و نیز پس از شش هفته دویدن تداومي با شدت متوسط

رسان سلولها و بافتهای مختلف ميتواند سطوح  OSو

به طور معنيداری بهبود یافت ( .)36،50در مجموع ،ميتوان

پراکسیداسیون لیپیدی را افزایش دهد که نتیجه آن ،ایجاد

نتیجه گرفت که تمرین  24هفتهای 12 ،هفتهای ،شش هفتهای و

ضایعاتي در ماکرومولكولها ،آنزیمها پروتئینهای سلول و

حتي سه هفتهای ميتواند توان هوازی این بیماران را بهبود بخشد

 DNAميباشد که ميتواند در ایجاد جهش و بروز سرطان

که دلیل اصلي آن را ميتوان پایین بودن سطوح پایه آمادگي

نقش داشته باشد (.)42-43

هوازی این بیماران عنوان کرد و این موضوع اهمیت بسیار زیاد

سازگاریهایي که بر اثر تمرینات ورزشي منظم در عضالت

شرکت این بیماران در تمرینات ورزشي را گوشزد مينماید.

اسكلتي و گلبولهای قرمز ایجاد ميشود ممكن است حفاظت از

نتیجهگیری

بدن در برابر رادیكالهای آزاد را بهبود بخشد ( .)44عالوه بر

به طور خالصه ،انجام شش هفته تمرین اینتروال کم حجم با

این ،کاهش  OSبر اثر تمرینات ورزشي منظم چندین هفتهای را

شدت زیاد ميتواند آمادگي هوازی و دفاع آنتي اکسیداني زنان

ميتوان به بهبود ظرفیت آنتياکسیداني درونزاد و یا بهبود

نجات یافته از سرطان پستان را بهبود بخشد و با توجه به نقش

عملكرد دستگاه انتقال الكترون (جلوگیری از نشت الكترون)

مهم وضعیت آنتياکسیداني در بروز و پیشرفت سرطان ،ممكن

سميرا عمادي و همكاران
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 از.تحقیقات پیشگیری از سرطان استان اصفهان انجام شده است

است تمرین ورزشي پژوهش حاضر نقش مهمي در پیشگیری از

 مدیریت محترم،همكاری بيدریغ و صمیمانه بیماران عزیز

.عود سرطان داشته باشد

 مدیریت محترم مرکز تحقیقات،بیمارستان سیدالشهداء اصفهان

تشکر و قدردانی

پیشگیری از سرطان استان اصفهان و دیگر عزیزاني که ما را در

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد فیزیولوژی

. سپاسگزاری ميشود،انجام این پژوهش یاری نمودهاند

ورزشي دانشگاه شهرکرد ميباشد که با همكاری مرکز
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Abstract
Introduction: Antioxidant defense and aerobic fitness of patients with

breast cancer are not favorable in the disease, treatment and posttreatment phases. Considering the likely role of exercise training on
the antioxidant status, the present study aimed to investigate the
effect of 6 weeks of low-volume high-intensity interval training
(LVHIIT) on antioxidant defense and aerobic power in female
survivors of breast cancer.
Subjects & Methods: In this clinical trial study, 20 breast cancer
survivors (mean age 44.90±2.82 years old) randomly divided into
experimental (n=10) and control (n=10) groups. The experimental
group participated in a six weeks of LVHIIT (three session per
week). Total antioxidant capacity and Malondialdehyde levels were
measured by ELISA kits and aerobic power by Balke Protocol. Data
were analyzed using paired and independent t-test.
Results: Total antioxidant capacity significantly improved (P=0.007)
and Malondialdehyde levels significantly decreased (P=0.009). Also,
aerobic power significantly improved (P=0.001).
Conclusion: Six weeks of low-volume high-intensity interval training
can improve the body's antioxidant status and aerobic power in
patients with breast cancer and as a result, play an important role in
prevention of breast cancer recurrence.
Keywords: Breast cancer, Oxidative stress, Lipid peroxidation, Highintensity interval training
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