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The Effect of 12 Weeks of Submaximal Swimming Exercise on Resting
Levels of VEGF in Rats Exposed to Nicotine-Derived Nitrosamine Ketone
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Abstract

2

Background and Objectives: Tobacco contains carcinogens, such as
nitrosamine ketone (NNK), which play a role in induction of lung
cancer through stimulation of vascular endothelial growth factor
(VEGF) expression. The aim of this study was to investigate changes
in resting levels of VEGF in lung tissues of rats exposed to nicotinederived NNK following 12 weeks of aerobic submaximal swimming
exercise.
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Methods: In this experimental study, 46 mature Wistar rats, were
randomly divided into five groups, including: exercise, exercise +
NNK, NNK, solvent, and control. The groups induced by NNK,
received NNK subcutaneously once per week at a rate of 12.5mg/kg
body weight for 12 weeks. The training groups performed submaximal
swimming exercise for 12 weeks. The levels of VEGF in homogenized
lung tissue were measured by ELISA. Data analysis was performed
using one-way ANOVA and Tukey's tests at a significance level of
p≤0.05.
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Results: In this study, a period of swimming training program
significantly decreased the levels of VEGF in lung tissue compared to
control (p=0.039) and NNK (p≤0.001) groups. A significant reduction
was also observed in the VEGF level in exercise + NNK group
compared to NNK group (p≤0.001). Furthermore, VEGF levels
significantly increased in NNK group compared to exercise (p≤0.001),
exercise+NNK (p≤0.001), and solvents (p≤0.001) groups.
Conclusion: Overall, it can be concluded that regular submaximal
aerobic exercise plays an effective role in the inhibition of NNKinduced lung inflammatory effects through reduction of VEGF activity.
Keywords: Swimming; Vascular endothelial growth factor A;
Nitrosamine; Ketones; Nicotine.
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تأثیر  12هفته تمرین ورزشی شنا زیربیشینه بر سطوح استراحتی  VEGFرتهای در معرض
نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو
علی برزگری ،1شادمهر میردار

*2

1گروه علمی تربیت بدنی و علوم

چکیده

ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

زمینه و هدف :دخانیات حاوی مواد سرطانزا ،ازجمله  NNKبا تحریک بیان  VEGFدر القای

2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده
تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
مازندران ،بابلسر ،ایران.

سرطان ریه نقش دارند .هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات سطوح استراحتی  VEGFبافت ریه
رتهای در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو در پی  12هفته تمرین هوازی شنای
زیربیشینه بود.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 46 ،سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار بهصورت تصادفی
به پنج گروه شامل :گروه تمرین ،تمرین ،NNK ،NNK+حالل و کنترل تقسیم شدند .گروههای
تحت القای  NNKبهصورت زیرجلدی ،یکبار در هفته و به میزان  12/5میلیگرم برکیلوگرم
وزن بدن در طی  12هفته NNK ،دریافت کردند .گروههای تمرین نیز بهمدت  12هفته به شنای
زیربیشینه پرداختند .مقادیر سطوح  VEGFدر بافت هموژنیزهشده ریه با روش

ELISA

اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه و توکی در سطح معنیداری،
 p≥0/05تحلیل شدند.
یافتهها:در این مطالعه ،یک دوره برنامه تمرینی شنا سبب کاهش معنیدار سطوح  VEGFبافت
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

شادمهر میردار ،گروه فیزیولوژی
ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم
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تاریخ دریافت95/8/24 :
تاریخ پذیرش95/9/29 :

ریه نسبت به گروههای کنترل ( )p=0/039و  )p≥0/001( NNKشد .همچنین در سطوح VEGF

گروه تمرین NNK+نسبت به گروه  ،)p≥0/001( NNKکاهش معنیداری مشاهده گردید .عالوه
بر این ،در گروه  ،NNKسطوح  VEGFنسبت به گروههای تمرین

( ،)p≥0/001تمرینNNK+

( )p≥0/001و حالل ( ،)p≥0/001افزایش معنیداری داشت.
نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت تمرین ورزشی منظم هوازی زیربیشینه ،در مهار
آثار التهابی ریه ناشی از القای  NNKبا کاهش میزان فعالیت  ،VEGFنقش مؤثری دارد.
کلید واژهها :شنا؛ فاکتور رشد اندوتلیال عروقی آ؛ نیتروزآمین؛ کتونها؛ نیکوتین.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Barzegari A, Mirdar Sh. The effect of 12 weeks of submaximal swimming
exercise on resting levels of vegf in rats exposed to
nicotine-derived nitrosamine ketone.
]Qom Univ Med Sci J 2018;11(12):25-34. [Full Text in Persian
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مقدمه

افزایش سطوح  VEGFگردد .لذا با تحریک آنژیوژنز ،میزان

مصرف دخانیات با انواع مختلف سرطانها ،از قبیل سرطان سیستم

التهاب و شیوع بیماریهای التهابی از قبیل سرطان گسترش مییابد

تنفسی مرتبط است .نتایج مطالعات نشان میدهد  %90مرگومیر

(.)9

ناشی از سرطان ریه با مصرف دخانیات ارتباط دارد ( .)1دخانیات

با توجه به اینکه سرطان ریه ازجمله شایعترین سرطانهای منجر به

حاوی مواد سرطانزا ،ازجمله نیتروزآمین مشتقشده از نیکوتین

مرگومیر به شمار میرود؛ با این حال ازجمله بیماریهایی است

( )Nicotine Derived Nitrosamine Ketone, NNKبوده که با

که اگر زود تشخیص داده شود قابلدرمان است ( .)10تحقیقات

ایجاد نقص و جهش در  ،DNAهمچنین افزایش رشد تومور از

اخیر نشان میدهد تغییر مولکولهای کلیدی یا مسیرهای سیگنالی،

طریق اثرات مرتبط با گیرنده ،در القای سرطان ریه نقش دارند

از طریق تأثیر بر تکثیر ،مهاجرت و تهاجم سلولی میتواند بر میزان

( NNK .)2با فعال کردن گیرندههای استیلکولین نیکوتینی و

آسیب اکسایشی ،التهاب و در نتیجه وقوع و پیشرفت سرطان ریه

گیرندههای آدرنرژیک بتا در پیشرفت تومور مؤثر بوده و موجب

مؤثر باشد ( Farhat .)11و همکاران در مطالعه خود بیان داشتند

تنظیم منفی مسیرهای انتقال سیگنال و در نهایت ،تسهیل رشد

جهت جلوگیری از پیشرفت سرطان ریه ،باید راهکارهایی جهت

تومور میشود ( Dong .)4،3و همکاران در تحقیق خود اظهار

کاهش سطوح  VEGFپیدا کرد ( .)12بنابراین مهار بیان و

داشتند قرارگیری در معرض  NNKمنجر به ابتال سرطان ریه

سیگنالینگ  VEGFدر تومورها ،یک استراتژی درمانی

میگردد ( .)5در این راستا ،التهاب و عوامل مرتبط با افزایش

امیدوارکننده است ( .)13در این راستا ،عوامل قابلاصالحی

التهاب نیز نقش کلیدی در شیوع و گسترش تومورهای سرطانی،

همچون فعالیت بدنی وجود دارند که به پیشگیری و درمان سرطان

آنژیوژنز و مقاومت در مقابل درمان دارند ( .)4از سوی دیگر،

ریه از طریق تنظیم و تعدیل پروسه التهابی کمک میکنند ( ،)3اما

رگزایی درون تومور ،اساس رشد و تکثیر آن بوده و در این

اینکه چه نوع فعالیت ورزشی و از طریق چه مکانیسمهای سلولی و

راستا ،تعادل سیتوکینهای مرتبط با رگزایی برای رشد تومور

مولکولی میتواند بهترین اثربخشی را داشته باشد هنوز بهطورکامل

بسیار حایز اهمیت است.

و دقیق شناخته نشده است .مطالعات نشان میدهد تمرین هوازی

از سیتوکینهای مهم رگزایی میتوان به فاکتور رشد اندوتلیال

با شدت پایین میتواند با ایجاد مکانیسم حفاظتی منجر به کاهش

عروقی ( )VascularEndothelial Growth Factor, VEGFاشاره

بیان سایتوکینهای التهابی ،سطح استرس اکسیداتیو در بافت ریه،

کرد VEGF .خانوادهای از پروتئینها بوده که نقش محوری در

التهاب سیستمیک و در نتیجه بهبود پاسخهای ایمنی گردد

تنظیم رگزایی تومور دارد .آزادسازی  ،VEGFرشد تومور را

( .)15،14از میان انواع تمرینهای هوازی ،تمرین هوازی شنای

تسهیل کرده ( )6و موجب تحریک رشد سلولی ،توسعه عروق

زیربیشینه ازجمله تمریناتی است که در شرایط مختلف

تومور و در نتیجه منجر به افزایش نفوذپذیری عروقی میشود ()3

فیزیولوژیک ،ایمن و قابلاستفاده بوده و به دلیل عدم تحمل وزن

که به میزان غیرطبیعی در انواع مختلف سرطان ،مانند سرطان ریه

در آب نسبت به ورزشهای غیرآبی در اکثر مطالعات

افزایش مییابد ( .)7همچنین  VEGFنقش مهمی در پیشرفت

فیزیولوژیکی ،بیوشیمیایی و واکنشهای مولکولی به کار میرود

تومور و ادامه عدم پاسخدهی سیستم ایمنی به تومورهای پیشرفته

( Demarzo .)17،16و همکاران به اثر ضدالتهابی و ضدتکثیر

دارد؛ بنابراین ،نه تنها بهعنوان فاکتور افزایشدهنده رشد تومور،

سلولی تمرین ورزشی شنای طوالنیمدت با شدت متوسط در

بلکه بهعنوان یک عامل سرکوبکننده پاسخ ایمنی ضدتومور نیز

سرطان کولون اشاره کردند ( .)18در تحقیق  Colomboو

عمل میکند ( Wada .)8و همکاران در مطالعه خود نشان دادند

همکاران گزارش گردید  5هفته تمرین ورزشی هوازی دویدن

 VEGFدر محیطهای توموری میتواند بهعنوان یک مانع در برابر

روی نوارگردان ،سطح  VEGFبافت ریه را در موشها افزایش

پاسخ ایمنی ضدتومور عمل کند ( .)8نتایج تحقیقات نشان میدهد

میدهد ()19؛ درحالیکه در مطالعه  Krencو همکاران بعد از یک

قرارگیری در معـرض  NNKمیتـوانـد منجـر بـه تحـریک بیـان و

دوره تمرین ورزشی هوازی درازمـدت ،کـاهـش سطـوح VEGF
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گزارش شد ( .)20اگرچه مکانیسمهای محتملی نیز پیشنهاد شده

بهصورت زیرجلدی یکبار در هفته و به میزان  12/5میلیگرم

است ،اما نتایج مطالعات در مورد ارتباط بین فعالیت بدنی و میزان

برکیلوگرم وزن بدن در  12هفته انجام شد .گروه حالل نیز آب

 VEGFمتناقض است ( .)21بنابراین با توجه به اهمیت پیشگیری از

مقطر دریافت کردند (.)24،23

عوامل بروز بیماری سرطان ریه و نیز فقدان اطالعات الزم و مکفی

رتهای گروههای تمرین NNK+نیز قبل از شروع پروتکل اصلی،

درخصوص تأثیر تمرینهای ورزشی بر سطوح  VEGFبافت ریه

بهمدت یکهفته ( 5روز) هربار بهمدت  20دقیقه بهمنظور آشنایی

در معرض  ،NNKمطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره

با آب ،کاهش استرس شنا و سازگاری با شرایط تمرینی ،در داخل

تمرین شنای زیربیشینه بر نشانگر زیستی VEGFدر رتهای

استخر آب قرار گرفتند ،سپس با تزریق  NNKبه رتها در

صحرایی در معرض  NNKانجام گرفت.

گروههای تمرینی ،یکبار در هفته تا پایان دوره تحقیق در یک
مخزن آب (به ابعاد  100×50×50سانتیمتر با درجه حرارت -30

روش بررسی

 32درجه سانتیگراد) در طی  12هفته به شنا پرداختند .مدت زمان

در این مطالعه تجربی که در آزمایشگاه گروه فیزیولوژی ورزشی

تمرین در آب ،در روز اول اجرای پروتکل 25 ،دقیقه بود که با

دانشگاه مازندران انجام شد ،تعداد  46سر موش صحرایی بالغ نژاد

افزایش  5دقیقه در هفته ،این مدت در هفته هشتم به  60دقیقه

ویستار (با میانگین وزنی  105/84±27/93گرم) از انستیتو پاستور

رسید ،سپس این زمان تا پایان دوره تمرین به مدت  12هفته تثبیت

خریداری و پس از  2هفته آشنایی با محیط و پروتکل پژوهش،

شد و ادامه یافت .اضافه بار تمرینی از طریق تنظیم قدرت هنگام

NNK

شنا انجام میشد .قدرت آب برحسب لیتر در دقیقه از  4لیتر در

( 10سر) ،تمرین 10( NNK+سر) ،حالل ( 10سر) و کنترل ( 6سر)

هفته اول به  10لیتر در هفته یازدهم افزایش یافت که این مقدار در

تقسیم شدند .حیوانات در محیطی با شرایط استاندارد (میانگین

هفته آخر تثبیت گردید؛ بدینگونهکه بهازای هر  2هفته تا  8هفته

دمای  22±1/4درجه سانتیگراد ،رطوبت  %55و چرخه روشنایی

و از هفته هشتم تا هفته یازدهم هر هفته ،یک لیتر در دقیقه به

تاریکی  12:12ساعت) در قفسهای مخصوص از جنس

قدرت آب اضافه میشد و در نهایت ،در هفته یازدهم و دوازدهم

پلیکربنات نگهداری شدند .نگهداری حیوانات مطابق با راهنمای

قدرت آب ،ثابت و به  10لیتر در دقیقه میرسید .قابلذکر است

انستیتوی بینالمللی سالمت و پروتکلهای این مطالعه با رعایت

بهازای هر هفته نیز زمان تمرین شنا افزایش مییافت؛ بدینگونهکه

اصول اعالمیه هلسینکی و ضوابط اخالق پزشکی انجام شد (.)22

از هفته اول تا هفته هشتم ،هر هفته  5دقیقه زمان تمرین افزایش

حیوانات دسترسی آزاد به غذای پلت و آب داشتند .غذای مصرفی

مییافت؛ بهطوریکه از  25دقیقه در هفته اول به  60دقیقه در

حیوانات با توجه به وزنکشی هفتگی ،به میزان  10گرم بهازای هر

هفته هشتم میرسید و از هفته هشتم تا هفته دوازدهم نیز زمان

 100گرم وزن در نظـر گـرفتـه شـد .تـزریق NNK

تمرین در همان  60دقیقه ثابت میماند (جدول شماره .)25( )1

بهطور تصادفی به  5گروه شامل :گروه تمرین ( 10سر)،

جدول شماره  :1برنامه تمرین ورزشی شنای زیر بیشینه
هفته

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

زمان (دقیقه)

25

30

35

40

45

50

55

60

60

60

60

60

قدرت (لیتر در دقیقه)

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

10

10

جهت حذف اثر حاد تمرین ،نمونهبرداری از حیوانات 48 ،ساعت

پس از شکافتن قفسه سینه ،بافت ریه از ناحیه ناف جدا و با استفاده

پس از آخرین جلسه تمرینی شنا انجام گرفت؛ بدین منظور ابتدا

از ترازوی سارتوریوس بی آل ( 1500با دقت  )0/001وزن شده و

حیوانات با استفاده از تزریق صفاقی کتامین ( 30-50میلیگرم

در تیوبهای مخصوص در مایع نیتروژن قرار گرفت ،سپس برای

برکیلوگرم) و زایالزین ( 3-5میلیگرم برکیلوگرم) بیهوش ،سپس

نگهداری ،به فریزر دمای  -70درجه سانتیگراد منتقل گردید.

کشته شدند.
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بهمنظور تهیه سرم و انجام تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی100 ،

دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو  -ویلک (جهت تعیین

میلیگرم از بافت ریه با  1میلیلیتر بافر  100 PBSمیلیموالر،

طبیعیبودن توزیع دادهها) ،آزمون لِون (برای تعیین تجانس

هموژنیزه و بهمدت  15دقیقه با سرعت  6000دور در دقیقه

واریانس) ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی در

سانتریفوژ شد و محلول رویی بهدستآمده برای سنجش

سطح معنیداری p≥0/05 ،آنالیز شدند .برای انجام تمامی امور

شاخصهای مورد نظر ،پس از جداسازی با استفاده از یخ خشک

آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  20و برای رسم نمودار از نرمافزار

به آزمایشگاه انتقال یافت .برای سنجش مقادیر شاخصهای

 EXCELاستفاده شد.

اندازهگیریشده در بافت ریه ،از روش  ELISAو برای سنجش
سطوح  VEGFاز کیت ( Rat VEGF Eliza Kitساخت کشور

یافتهها

چین با حساسیت  2/11نانوگرم برلیتر) ،براساس دستورالعمل کیت

جدول شماره  ،2میانگین  ±انحراف معیار وزن موشهای

استفاده گردید.

گروههای مختلف تحقیق را نشان میدهد.

بعد از تحلیل آزمایشگاهی نمونههای بافتی ،برای توصیف کمّی

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد تفاوت معنیداری

دادهها از شاخصهای آمار توصیفی شامل :میانگین  ±انحراف

در وزن موشهای گروههای مختلف تحقیق وجود ندارد

معیار و آمار استنباطی استفاده شد.

(.)p≥0/05
جدول شماره  :2میانگین  ±انحراف معیار وزن در گروههای مختلف تحقیق
کنترل

گروه
میانگین وزنی (گرم) +انحراف معیار

208/8±24/23

285/6±70/48

274/3±61/88

همچنین مشاهده گردید مقادیر  VEGFبافت ریه در گروه ،NNK

براساس نتایج آنالیز واریانس یکطرفه ،بین مقادیر سطوح VEGF

به میزان  %34/27نسبت به گروه حالل (%36/34 ،)p≥0/001

بافت ریه در گروههای تحقیق ،تفاوت آماری معنیداری وجود

نسبت به گروه تمرین )p≥0/001( NNK+و  %37/83نسبت به

داشت ( .)p≤0/001نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد  12هفته
تمرین شنای زیربیشینه موجب کاهش معنیدار سطوح

تمرین
262/8±54/38

تمرینNNK+

حالل

210/5±17/11

NNK

گروه تمرین ،افزایش معنیداری داشته است ( .)p≥0/001عالوه

VEGF

بافت ریه نسبت به گروه کنترل ( )%20/64و نسبت به گروه NNK

بر این ،در گروه مداخله ،تمرین به همراه القای  NNKموجب

( )%27/44میشود (به ترتیب p=0/039 :و )p≥0/001؛ درحالیکه

کاهش معنیدار  VEGFبافت ریه نسبت به گروه  ،NNKبه میزان
 %26/65شد ()p≥ 0/001؛ درحالیکه کاهش آن نسبت به گروه

نسبت به گروههای حالل و تمرین ،NNK+تفاوت معنیداری

حالل معنیدار نبود (( )p=1/000نمودار).

نداشت (به ترتیب.)p=1/000 ،p=0/997 :

70

56/58± 8/13
€£ β

51/73± 9/21

41/05± 8/18

¥

¥

50
40

) VEGF

42/14± 4/86

41/50± 4/35

60

30
20

10

)
0

nnk

nnk

نمودار :تغییرات مقادیر شاخص (  VEGFبرحسب نانوگرم برلیتر) دربافت ریه گروههای مختلف تحقیق.
*نشانه تفاوت معنیدار نسبت به گروه کنترل؛ #نشانه تغییر معنیدار نسبت به گروه حالل؛ ¥نشانه تفاوت معنیدار نسبت به گروه NNK؛
 Βنشانه تفاوت معنیدار نسبت به گروه تمرین؛  £نشانه تفاوت معنیدار نسبت به گروه حالل و  €نشانه تفاوت معنیدار نسبت به گروه  + NNKتمرین میباشد.
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بحث

گزارش شده است ( .)33از دالیل احتمالی مغایرت یافته تحقیق

در تحقیق حاضر تأثیر یک دوره برنامه تمرین شنای زیربیشینه بر

حاضر با نتایج مطالعات دیگر میتوان به ماهیت و مدت تمرین

سطوح استراحتی  VEGFرتها که در معرض نیتروزآمینکتون

اشاره کرد؛ بهطوریکه  Colomboو همکاران در مطالعه خود

مشتق از تنباکو قرار گرفته بودند ،بررسی شد .نتایج تحقیق حاضر

افزایش سطوح  VEGFبافت ریه در موشهای مبتال به

نشان داد یک دوره برنامه تمرینی شنا سبب کاهش معنیدار

پرفشارخونی را متعاقب  5هفته تمرین ورزشی هوازی دویدن روی

میانگین سطوح  VEGFبافت ریه رتهای گروه تمرینی شنا در

نوارگردان گزارش کردند ( .)19اگرچه در مطالعه میردار و

مقایسه با گروه کنترل میشود .همراستا با نتایج تحقیق حاضر،

همکاران ماهیت تمرین شنا بود ،ولی مدت تمرین موشها 3 ،هفته

 Krencو همکاران در مطالعه خود ،کاهش سطوح  VEGFبعد از

در نظر گرفته شد که بهنظر میرسد تمرینات کوتاهمدت ممکن

یک دوره تمرین ورزشی هوازی درازمدت را گزارش کردند

است عدم تغییر سطوح  VEGFرا توجیه کند ( .)31همچنین از

( .)20اتصال پروتئین  VEGFبه گیرندههای تیروزین کینازی

علل دیگر مغایرت یافتههای این پژوهش با نتایج سایر مطالعات

موجود بر سلولهای اندوتلیال میتواند موجب کاهش سطوح آن

میتوان به ویژگیهای آزمودنیها اشاره کرد؛ بهطوریکه در

شود ( Ribatti .)26و همکاران در مطالعه خود اظهار داشتند

تحقیق  Colomboو همکاران هرچند سطوح  VEGFدر بافت ریه

تغییرات سطوح  VEGFتحت تأثیر هورمون سوماتوستاتین است.

اندازهگیری شد ،ولی موشهای مورد مطالعه ،مبتال به پرفشارخونی

این هورمون که در عدم تکثیر و رشد سلول ،همچنین آنژیوژنز

بودند (.)19

نقش مهمی را ایفا میکند ،دارای گیرندههای مختلفی در اکثر

از نتایج مهم دیگر تحقیق حاضر ،افزایش معنیدار سطوح VEGF

بافتهای بدن مانند  sst2-Rمیباشد.

بافت ریه رتهای در معرض  NNKنسبت به گروه تمرین ،تمرین
VEGF

به همراه  NNKو نیز حالل بود .یافتههای مطالعه حاضر با نتایج

میشود ()27؛ بنابراین بهنظر میرسد افزایش سطوح سوماتوستاتین

برخی مطالعات که نشان دادند قرارگیری در معرض  NNKمنجر

پس از تمرین ورزشی درازمدت میتواند منجر به کاهش سطوح

به پیشرفت سلولهای سرطانی از طریق تحریک و بیان سطوح

 VEGFگردد ( Czarkowska .)28و همکاران در مطالعه خود

 VEGFمیگردد ،همسو بود ( .)35،34،9در پژوهشیکه

بیان کردند افزایش چگالی مویرگی در پاسخ به تمرینات ورزشی،

توسط  Zhangو همکاران صورت گرفت ،مشاهده

گردید NNK

منجر به فراهم کردن اکسیژن کافی در بافتها میشود و این مورد

منجر به تنظیم باالی  Bcl-2 ،ERK1/2و  VEGFمیشود (.)9

باعث فعالسازی فاکتور VHL

همچنین نتایج مطالعه  Tangو همکاران نشان داد  NNKو بتا

) (Von Hippel-Lindau Tumor Suppressorکه غیرفعالکننده

آدرنرژیک در رگزایی تومورها و رشد آنها نقش دارد (.)34

اتصال سوماتوستاتین به گیرنده  ،sst2-Rمانع از تولید

 HIF- 1است ،میگردد .با غیرفعال شدن  ،HIF- 1بیان

VEGF

تحقیقات انجامشده بر سلولهای اپیتلیال ریه در معرض

NNK

کاهش مییابد ( .)29نتایج برخی از مطالعات ،نشاندهنده اثرات

(به میزان  50میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن)  3بار در هفته بهمدت

تمرینات ورزشی بر افزایش سطوح  VEGFبوده که با نتایج

 8هفته ،نشان میدهد آسیب وارده بر  ،DNAبهعلت بیثباتی

تحقیق حاضر در تناقض است ( .)19-32( )30در مطالعه میردار و

کروموزوم ،همچنین شروع ایجاد التهاب و تومور در ریه است

همکاران نیز پس از 3هفته تمرین شنا در موشهای باردار ،تغییر

( ،)37،36لذا بسیاری از آدنوکارسینومهای )(Adenocarcinomas

معنیداری در سطح  VEGFریه مشاهده نشد ( .)31میردار و

ناشی از  NNKبا بیثباتی کروموزومها مرتبط است NNK .سبب

همکاران در مطالعه دیگر خود اظهار داشتند یک دوره تمرین شنا

فعالسازی  m-calpainو پروتئین کیناز که در متاستاز ریه از طریق

منجر به افزایش سطح  VEGFبافت کلیه نوزادان موشهای نژاد

مسیر  ERK1/2نقش دارند ،میشود .همچنین  NNKسبب افزایش

ویستار میشود ( .)32همچنین پس از یک دوره تمرین ورزشی

میلوسیتوماتوسیس سلولی ( )c-Mycو سلول  Bلوسمی/لنفوم2

حـاد ،افـزایــش بـیــان  VEGFاستــراحـتـی در عضلــه اسکـلـتـی

( )Bcl2شده کـه این دو آنکـوپـروتئیـن در فـرآینـدهـای سلـولـی
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ازجمله التهاب ،تکثیر و آپوپتوز درگیر هستند (.)37

میگردد ()45؛ زیرا فرآیندآنژیوژنز ،هم در القای رشد تومورها و

از یافتههای مهم دیگر این مطالعه ،کاهش معنیدار سطوح

هم در فرآیند گسترش و متاستاز تومورها که دربردارنده رشد و

VEGFرتهای در معرض  NNKبه همراه تمرین در مقایسه با

توسعه سلولهای سرطانی از محل اولیه و پراکنده شدن آنها به

گروه  NNKبود .همراستا با نتایج تحقیق حاضر ،امانی و همکاران

نقاط دیگر هستند ،نقش دارد .بدین ترتیب هرچه میزان سطح

درمطالعه خود کاهش سطوح  VEGFو  IL-6را پس از  8هفته

عروق در بافت توموری بیشتر شود ،سطح سلولهای تومور نیز

تمرینات استقامتی تداومی در موشهای مبتال به سرطان پستان

افزایش مییابد؛ از اینرو بهکارگیری برخی از آنتیبادیها و

گزارش کردند .این محققین در مطالعه خود ،مکانیزم کاهش

عوامل منتهی به کاهش سطح  VEGFمانند تمرینهای ورزشی،

 VEGFرا اثر کاهشی تمرین بر سطوح سایتوکینهای پیشالتهابی،

نتایج مطلوبی علیه افزایش سطح  VEGFدر مطالعات بالینی داشته

از قبیل  IL-6در بافت تومور عنوان کردند؛ زیرا  IL-6نقش مؤثری

است ( .)46،3بنابراین ،تمرینهای ورزشی با شدت کم به دلیل

بر بیان  VEGFدارد ( .)38کاهش سطح  VEGFمیتواند ناشی از

نقشی که در نرمال کردن  ،PHکاهش الکتات ،مهار بیان VEGF

اتصال آن به گیرندههای موجود بر روی سلولهای اندوتلیال باشد

و در نتیجه کاهش آنژیوژنز در سلولهای سرطانی دارند ،الزم

( .)38اتصال  VEGFبه  VEGFR-1و  VEGFR2منجر به آغاز

است مورد توجه قرار گیرند (.)47

فرآیند آنژیوژنز و نیز گسترش شبکه مویرگی در بافتها میشود.

اگرچه در تحقیق حاضر بسیاری از متغیرها از قبیل :گونه ،نژاد،

همچنین با اتصال VEGFبه سولفات هپارین ( -2 ،)39آلفا

جنس ،وزن ،عوامل محیطی (صدا ،نور ،رطوبت ،دما) ،عوامل

ماکروگلوبولین ( )40نیز میتواند منجر به کاهش سطوح

تمرینی (نوع ،مدت و شدت فعالیت ورزشی) و برنامه غذایی

VEGFپس از تمرینات ورزشی گردد .نتایج تحقیقات نشان

تحت کنترل بودند؛ ولی با این وجود پژوهش حاضر با

میدهد متعاقب انجام فعالیت ورزشی ،سطح اندوستاتین افزایش

محدودیتهایی ازجمله عدم کنترل فعالیت شبانه آزمودنیهای

مییابد که این عامل بهعنوان فاکتور آنژیوستاتیکی ،مانع از بیان و

پژوهش بهویژه گروههای بدون تمرین و تداخل احتمالی آن بر

تحریک  VEGFمیشود؛ بنابراین در راستای تحقیقات دیگران،

نتایج تحقیق و نیز عدم اندازهگیری میزان جذب  NNKدر

میتوان کاهش سطح  VEGFرا با افزایش سطح اندوستاتین

آزمودنیها مواجه بود.

مرتبط دانست ( Hirakawa .)39و همکاران در مطالعه خود اذعان
داشتند افزایش رشد و توسعه تومورها تحت تأثیر افزایش

نتیجهگیری

شاخصهای آنژیوژنیک قرار دارد ( .)41یکی از عوامل مؤثر بر

بهطورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد قرارگیری در معرض

رگزایی در تومورهای سرطانی ،سطح  VEGFاست ،بسیاری از

دخانیات و عناصر التهابزای آن مانند  NNKمیتواند باعث

VEGF

تخریب سیستم ایمنی و نیز بافت ریه گردد .بنابراین تمرینات شنای

میشوند ( .)43،42همچنین افزایش سطح  VEGFباعث افزایش

منظم هوازی میتواند از طریق مهار فعالیت  VEGFدرکاهش

مهاجرت ،تکثیر سلولهای اندوتلیال و تشکیل شبکه عروقی

پیامدهای ناشی از القای  NNKبر بافت ریه در بهبود التهاب ریه

میگردد ( .)44لذا با افزایش سطح  ،VEGFتولید میکرووزلهای

کمک شایانی باشد.

ردههای سلولی توموری در  In vitroنیز منجر به ترشح

بین توموری در بیماری سرطان افزایش مییابد و سلولهای
توموری بیان و تولید  VEGFرا در فیبروبالست احاطهکننده

تشکر و قدردانی

تومورها القا میکنند و از آنجاییکه سطح  VEGFدر تنظیم

این مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی

رگزایی در تومورها بسیار حایز اهمیت است ،لذا در درمان

میباشد .بدین وسیله نویسندگان تشکر خود را از تمامی کسانیکه

بیماریهای التهابی ،از قبیل سرطان ،یکی از نقاط هدف محسـوب

در پیشبرد اهداف رساله یاری نمودهاند ،اعالم میدارند.
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