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Abstract
Introduction: Exercise is now strongly recommended for breast cancer patients to improve their
overall health and quality of life. Monocytes play an important role in the cancer immune system and a
better understanding of how acute exercise alters the monocyte subsets would aid in exercise
prescription.
Methods: Ten breast cancer survivors (age: 59 ± 7.1) who completed their primary cancer treatment
within the previous year were evaluated in this study. Using flow cytometry, monocyte subset
percentages were evaluated before, immediately after, and 1 hour after 45 minutes of acute,
intermittent exercise. Exercise intensity was 60% of peak wattage obtained from a cardiopulmonary
exercise test.
Results: The percentage of CD14+ monocytes and CD14+CD16- monocyte subsets changed
significantly across the trial (p= 0.016 and p = 0.016, respectively), with a small, non-significant
increase immediately after exercise (CD14+: 9%, p= 0.314; CD14+CD16-: 5%, p= 0.594) followed by
a larger significant decrease 1 hour after exercise relative to baseline (CD14+: -26%, p= 0.015;
CD14+CD16-: -28%, p= 0.021). CD14+CD16+ subpopulation showed a tendency to change across the
trial but this did not quite reach significance (p= 0.097).
Conclusion: These findings suggest that acute intermittent exercise mobilizes CD14+ monocytes and
CD14+CD16- monocyte subsets in breast cancer survivors in a manner that is comparable to previous
reports in healthy individuals. Further studies are warranted to determine the functionality of the
mobilized monocytes and the effects of exercise training.
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تاثیر یک وهله ورزش تناوبی هوازی بر زیرگروههای مونوسیتها در بیماران مبتال به سرطان

نسیم خسروی :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
اریک هنسن :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،آزمایشگاه تحقیقات ورزش و سرطان ،دانشگاه کارولینای شمالی ،چپل هیل ،ایاالت متحده آمریکا
وحید فرجیوفا :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران و گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،آزمایشگاه تحقیقات
ورزش-سرطان شناسی ،دانشگاه کارولینای شمالی ،چپل هیل ،ایاالت متحده آمریکا
حمید آقا علینژاد* :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
شهپر حقیقت :گروه ﭘﮋوهشی کیﻔیت زندگی مﺒتﻼیان بﻪ سرطان ،مرکز تحقیقات سرطان ﭘستان ،ﭘﮋوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران
مهدیه مالنوری شمسی :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
ویلیام ایوانز ،جردن لی ،ایالی دنسون ،چاد واگونر ،الیزابت هارل :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،آزمایشگاه تحقیقات ورزش و سرطان ،دانشگاه کارولینای
شمالی ،چپل هیل ،ایاالت متحده آمریکا
کریستین نایروپ ،هی موس :گروه هماتولوژی آنکولوژی دانشگاه کارولینای شمالی ،چپل هیل ،ایاالت متحده آمریکا
دیوید بارتلت :گروه ﭘزشکی ،دانشگاه دوک ،دورهام ،ایاالت متحده آمریکا
کلودیو باتاگلینی :گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،آزمایشگاه تحقیقات ورزش و سرطان ،دانشگاه کارولینای شمالی ،چپل هیل ،ایاالت متحده آمریکا

چکیده
مقدمه :امروزه ورزش برای بهﺒود کیﻔیت زندگی و سﻼمت عمومی بیماران مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان قویا توصیﻪ میشود .مونوسیتها نقش
بسیار مهمی در ایمنی این بیماران ایﻔا میکنند و درک بهتر ﭘاسخ این سلولها بﻪ ورزش میتواند در تجویز هرچﻪ بهتر ورزش در این
بیماران کمک کند .هدف این مطالعﻪ بررسی تغییرات زیرگروههای مختلف مونوسیتها در ﭘی یک وهلﻪ ورزش تناوبی هوازی در بیماران
مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان است.
روش بررسی :ده بیمار مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان کﻪ درمان های اولیﻪ آنها حداکثر در طی سال گذشتﻪ بﻪ اتمام رسیده بود وارد مطالعﻪ
شدند .در ابتدا از بیماران یک آزمون قلﺒی -تنﻔسی برای برآورد حداکثر اکسیﮋن مصرفی آنها گرفتﻪ شد سپس براساس آن یک ورزش
تناوبی با  %06حداکثر بارکاری بﻪ دست آمده انجام شد .مونوسیتها قﺒل ،بﻼفاصلﻪ و یک ساعت بعد از آن با فلوسایتومتری مورد بررسی
قرار گرفتند .برای بررسی اثر زمان بر تغییرات مونوسیتها و زیر دستﻪهای آن از آزمون فریدمن استﻔاده شد.
یافتهها :میانگین سنی شرکتکنندگان  95±1.7بود .در ﭘاسخ بﻪ ورزش تغییرات معناداری در درصد مونوسیتهای
 (p=0.016)CD14+و  (p=0.016) CD14+CD16-مشاهده شد .بﻪ این صورت کﻪ در ابتدا افزایش ;(CD14+: 9%, p= 0.314
) CD14+CD16-: 5%, p= 0.594و سپس رو بﻪ کاهش )(CD14+: -26%, p= 0.015; CD14+CD16-: -28%, p= 0.021
گذاشتند .مونوسیتهای  CD14+CD16+هم تغییراتی داشتند هر چند این تغییرات از نظر آماری معنادار نﺒود ).(p= 0.097
نتیجهگیری :با توجﻪ بﻪ نتایج این مطالعﻪ میتوان گﻔت کﻪ یک جلسﻪ ورزش تناوبی با افزایش درصد مونوسیتهای  CD14+و
 CD14+CD16بﻼفاصلﻪ ﭘس از ورزش و کاهش آن در یک ساعت بعد همراه است .اما بﻪ نظر میرسد مونوسیتهای CD14+CD16+ﭘاسخ معناداری بﻪ یک جلسﻪ ورزش نمیدهند .مطالعات بیشتری الزم است تا عملکرد این تغییرات در ﭘاسخ بﻪ
ورزش و تاثیر تمرین ورزشی در این بیماران بررسی شود.
واژههای کلیدی :ورزش ،سرطان ﭘستان ،مونوسیت ،سیستم ایمنی

* نشانی نویسنده مسئول :تهران ،تقاطع بزرگراه جﻼل آل احمد و چمران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،حمید آقاعلینﮋاد.
نشانی الکترونیکhalinejad@modares.ac.ir :
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سرطان ﭘستان شایعترین نوع سرطان در بین زنان است.
این بیماری ﭘس از سرطان ریﻪ ،کشندهترین نوع سرطان
در بین زنان نیز محسوب میشود ( .)7با این وجود مرگ و
میر ناشی از سرطان ﭘستان بﻪ علت بهﺒود روشهای
تشخیصی و درمانی در سالهای اخیر کاهش یافتﻪ است
اما افزایش طول عمر این بیماران موجب ایجاد چالشهای
جدید در سیستمهای مراقﺒتی و بهداشتی شده است.
بیتوجهی بﻪ این افراد و رها کردن آنها در ﭘی درمانهای
معمول و سخت ،موجب کاهش چشمگیر کیﻔیت زندگی
آنها میشود ( .)2ورزش بﻪ عنوان یک رفتار قابل تغییر
برای بهﺒود سﻼمت عمومی و افزایش کیﻔیت زندگی ،قویا
برای این بیماران توصیﻪ میشود ( .)3یکی از اجزایی کﻪ
بﻪ نظر میرسد ورزش میتواند بر آن مؤثر باشد سیستم
ایمنی در این بیماران است ( .)9 ،4سیستم ایمنی نقش
بسیار مهمی در ابتﻼ و ﭘیش آگهی بیماری سرطان ﭘستان
دارد ( .)0یکی از مهمترین سدهای دفاعی اولیﻪ
مونوسیتها هستند کﻪ نقش مهمی در دفاع بر علیﻪ
بدخیمیها دارند ( .)1مونوسیتها بر هم کنشهای
مختلﻔی با سایر اجزای سیستم ایمنی دارند و قادر بﻪ
راهاندازی واکنشهای مختلﻔی در بافت تومور هستند (.)8
مونوسیتهای را میتوان با شاخص  CD14+شناسایی
کرد و آنها را بﻪ دو زیردستﻪ تقسیم کرد)7 :
بﻪعنوان
کﻪ
مونوسیتهایCD14+CD16-
مونوسیتهای کﻼسیک شناختﻪ میشوند و بخش عمده
)2
و
میدهند
تشکیل
را
آنها
مونوسیتهای  CD14+CD16+کﻪ زیرگروه کوچکتری
از دستﻪ قﺒل هستند و بﻪ عنوان مونوسیتهای التهابی
شناختﻪ میشوند ( .)5افزایش مونوسیتهای التهابی
 CD14+CD16+در برخی از بیماریهایی مانند
سرطان گزارش شده است (.)76
یک جلسﻪ فعالیت ورزشی با تغییراتی در سلولهای
سیستم ایمنی از جملﻪ مونوسیتها همراه است .بﻪ دنﺒال
یک جلسﻪ ورزش ،مونوسیتوز (افزایش سلولهای
مونوسیت) در افراد سالم گزارش شده است کﻪ میتواند تا
دو ساعت ادامﻪ داشتﻪ باشد ( .)77هر چند مطالعاتی نیز
تغییر در مونوسیتها در زنان را بﻪ دنﺒال یک وهلﻪ ورزش
متوسط را غیرمعنادار گزارش کردهاند ( .)72با توجﻪ بﻪ
اینکﻪ بیماران مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان درمانهای متعددی

دریافت میکنند و این ممکن است ماهیت ﭘاسخ سیستم
ایمنی آنها را بﻪ ورزش تغیییر دهد ،بنابراین ضرورت دارد
تا مکانیسمهای دقیق سلولی مولکولی این فرآیند بﻪ دقت
آشکارشوند .بنابر اطﻼعات ما ،تا کنون هیچ تحقیقی در
این مورد در بیماران مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان انجام نشده
است .بدیهی است آشکار شدن این مکانیسمها و شناسایی
رفتار مونوسیتها و زیر گروههای مختلف آن کﻪ هر کدام
ویﮋگیهای مختلﻔی دارند در ﭘاسخ بﻪ یک وهلﻪ ورزش
میتواند راهگشای ارزشمندی در تدوین ﭘروتکلهای موثر
ورزشی در این بیماران باشد .هدف از انجام این تحقیق
اکتشافی این است کﻪ ﭘاسخ زیرگروههای مختلف
مونوسیتها در بیماران مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان در طی
یک وهلﻪ فعالیت ورزشی هوازی مشخص و با ﭘاسخ افراد
سالم مقایسﻪ شود.

مواد و روشها
این مطالعﻪ یک مطالعﻪ ﭘیشآزمون-ﭘسآزمون اکتشافی
است و در بین سالهای  2670تا  2678در Chapel
 Hill, North Carolina, USAانجام شده است.
شرکتکنندگان :ده زن کﻪ برای آنها تشخیص سرطان
ﭘستان داده شده بود وارد این مطالعﻪ شدند .همﻪ بیماران
در مرحلﻪ یک ،دو یا سﻪ بیماری بوند و درمانهای اصلی
خود شامل جراحی ،شیمیدرمانی و رادیوتراﭘی را بﻪ ﭘایان
رسانده بودند و بیشتر از یک سال از آخرین درمان آنها
نگذشتﻪ بود .همﻪ بیماران از بیمارستان the North
Carolina Cancer Hospital (Chapel Hill,
) NC, USAو برای شرکت در برنامﻪ the Get REAL
and HEEL breast cancer rehabilitation
 programگردآوری شدند .ﭘروتکل طرح بﻪوسیلﻪ the
Oncology Protocol Review Committee at
the Lineberger Comprehensive Cancer
Center and by the UNC Institutional
 Review Boardتایید شد .همﻪ شرکتکنندگان در
ابتدا فرم رضایتنامﻪ تایید شده در کمیتﻪ اخﻼق را امضا
کردند .مداخلﻪ یک جلسﻪ فعالیت ورزشی تناوبی هوازی
بود و برای انجام بررسیهای مورد نظر ،بیمارن سﻪ جلسﻪ
در طی روزهای جداگانﻪ بﻪ the Exercise Oncology
 Laboratory Researchآمده و ارزیابیهای الزم روی
آنها انجام شد.
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جلسه اول :ارزیابی اولیه و آشنایی

جلسه دوم :تست آمادگی قلبی تنفسی )(CPET
در جلسﻪ دوم بیماران بﻪ آزمایشگاه بازگشتند تا برای
آنها  CPETانجام شود .از بیماران درخواست شد تا دو
ساعت قﺒل از تست از خوردن غذا یا قهوه ﭘرهیز کنند و
حداقل از  72ساعت قﺒل نیز ورزش نکنند .تست CPET
روی دوچرخﻪ کارسنج و با ﭘروتکل رمپ افزایش  79وات
در دقیقﻪ انجام شد .در ابتدا بیماران بﻪ مدت  9دقیقﻪ
آهستﻪ ﭘدال زدند تا گرم شوند و سپس تست بر اساس
ﭘروتکل و با رعایت استاندارهای  )73( ACSMانجام شد.
گازهای تنﻔسی در طول کل زمان تست جمعآوری و
توسط سیستم متابولیک (Parvo Medics, Salt
 Lake City, UT) TrueMax 2400آنالیز شد.
فشارخون بیماران قﺒل از آغاز تست و بﻼفاصلﻪ ﭘس از
اتمام تست اندازهگیری و ثﺒت شد .ضربان قلب و میزان
فشار درک شده  (RPE)4در طول کل زمان تست ﭘایش و
بﻪ صورت مرتب ثﺒت شد .تست زمانی بﻪ اتمام میرسید
کﻪ یا بیماران بﻪ خستگی رسیده باشند و یا محقق تصمیم
بﻪ تمام کردن آن بگیرد کﻪ معموال در هنگامی رخ میداد
کﻪ علیرغم افزایش بار کار ،اکسیﮋن مصرفی کاهش
مییافت .همچنین درصورتی کﻪ عﻼیمی غیرعادی نظیر
تغییر و نامنظم شدن ضربان قلب مشاهده میشد تست
1

American College of Sports Medicine
Electrocardiogram
3
Cardiopulmonary exercise test
4
Rate of Perceived Exertion
2

01

جلسه سوم :وهله ورزشی
در جلسﻪ سوم بیماران یک وهلﻪ ورزشی انجام دادند .از
بیماران خواستﻪ شد تا از  2ساعت قﺒل از جلسﻪ ورزشی از
نوشیدن قهوه و مواد کافئین دار و از  24ساعت قﺒل از
انجام ورزش خودداری کنند .قﺒل از شروع ورزش یک
کاتتر در رگ بیماران قرار داده شد .بیماران ﭘس از
کاتترگذاری بﻪ مدت  9دقیقﻪ دراز کشیدند و عﻼیم حیاتی
آنها کنترل شد .ﭘس از آن اولین خونگیری انجام شد.
سپس بیماران بﻪ چرخ کارسنج منتقل شدند تا وهلﻪ
ورزشی آغاز شود .برای بررسی مورد نظر از یک وهلﻪ
ورزش تناوبی هوازی استﻔاده شد زیرا مطالعات نشان
دادهاند کﻪ ﭘاسخ سلولهای ایمنی در این نوع ورزش بیشتر
از ورزشهای ﭘیوستﻪ است (.)74
در شروع برای گرم کردن بیماران بﻪ مدت یک دقیقﻪ
بدون هیچ مقاومتی و یک دقیقﻪ بعدی با PW %96
محاسﺒﻪ شده بﻪ ﭘدال زدن ﭘرداختند .وهلﻪ ورزشی از ده
اینتروال  3دقیقﻪای با  PW %06و  7.9دقیقﻪ استراحت
در بین اینتروالها تشکیل شده بود .کل وهلﻪ ورزشی در
مدت  49دقیقﻪ کامل میشد .بﻼفاصلﻪ ﭘس از اتمام ورزش
خونگیری دوم انجام شد.
سپس بیماران بﻪ صندلی راحتی منتقل شدند تا بﻪ مدت
یک ساعت استراحت کنند .عﻼیم حیاتی بیماران مجددا
کنترل شد .در مدت ریکاوری آنها اجازه داشتند تنها آب
بخورند و از خوردن غذا و قهوه منع شدند .در ﭘایان یک
ساعت ریکاوری مجددا خونگیری انجام شد .همﻪ
نمونﻪهای خونی در یخ نگﻪداری میشد تا زمان انتقال
بﻪ The Applied Physiology Laboratory in
the Department of Exercise and Sport
 Science at UNC-Chapel Hillبرسد.
رنگآمیزی سلولی :دو میلیلیتر خون کامل محیطی در
لولﻪهای هپارینﻪ جمعآوری شد .صد میکرولیتر RPMI
در تیوپها ریختﻪ شد تا بستری برای سلولها در طول
Peak Wattage

5
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در این جلسﻪ بیماران براساس راهنمای ACSM7مورد
بررسی ﭘزشکی قرار گرفتند تا مشخص شود برای انجام
ورزش و تست ورزشی مشکلی نداشتﻪ باشند ( .)73این
ارزیابیها شامل  EKG2استراحتی ،تاریخچﻪ ﭘزشکی ،و
ﭘرسشنامﻪ the Physical Activity Readiness
) Questionnaire (PAR-Qبود .همﻪ این ارزیابیها و
نتیجﻪ آنها توسط یک ﭘزشک تایید شد .ﭘس از ارزیابیها
بیماران با نحوه انجام تست آمادگی قلﺒی تنﻔسی
 (CPET)3آشنا شدند .برای این کار ابتدا بیماران ماسک
مناسب خود را ﭘوشیدند .ارتﻔاع صندلی مناسب برای هر
بیمار مشخص و ثﺒت شد .سپس بیماران شروع بﻪ ﭘدال
زدن کردند .آشناسازی با تست زمانی ﭘایان داده شد کﻪ
بیماران بﻪ  %19ضربان قلب ذخیره خود رسیده باشند.

قطع میشد .و در نهایت  VO2peakبا استﻔاده از
متوسط سﻪ ﭘیک  VO2ثﺒت شده محاسﺒﻪ شد .بارکاری
کﻪ هنگام ﭘایان تست ثﺒت میشد بﻪ عنوان بارکاری
حداکثر  (PW)9در نظر گرفتﻪ شد %06 .از  PWبﻪ عنوان
بارکاری مدنظر برای وهلﻪ ورزشی روز سوم در نظر گرفتﻪ
شد.

نسیم خسروی و همکاران
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فلوسایتومتری :نمونﻪها با دستگاه

BD LSR

) Fortessa (BD, Bioscience, CA, USAبررسی
و با نرم افزار FlowJo v10 software (FlowJo,
) LLC Ashland, Oregon, USAتجزیﻪ وتحلیل
شد .سلولهای منﻔرد با استﻔاده از forward scatter
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انکوباسیون فراهم شود .سپس صد میکرولیتر از خون
هپارینﻪ در داخل تیوپها ریختﻪ شد تا برای رنگآمیزی
آماده شوند .نمونﻪهای خون با 1 µg/ml LPS
) (eBioscience, San Diego, CA, USAتحریک
شدند .برای کنترل یک نمونﻪ بدون تحریک  LPSنیز
آماده رنگآمیزی شد .ﭘس از آن نمونﻪها بﻪ مدت چهار
ساعت در درمای  31درجﻪ و با  %5 CO2انکوبﻪ شدند.
ﭘس از ﭘایان چهار ساعت ،نمونﻪها بﻼفاصلﻪ با CSB
شستﻪ شدند.
برای شناسایی مونوسیتها نمونﻪها با CD14/pacific
) blue (Biolegend, San Diego, CA, USAو
CD16/PE cy7 (Biolegend, San Diego, CA,
) USAبﻪ مدت  26الی  36دقیقﻪ در تاریکی و دمای اتاق
انکوبﻪ شدند .ﭘس از آن برای حذف گلﺒولهای قرمز از
خون ،نمونﻪها با  2میلیلیتر red blood cell lysis
)buffer (Biolegend, San Diego, CA, USA
بﻪ مدت  76دقیقﻪ در تاریکی و دمای اتاق انکوبﻪ شدند.
ﭘس از آن نمونﻪها با  PBSشستﻪ شدند .در انتها سلولها
مجدداً با  PBSشستﻪ شدند و در  266میکرولیتر CSB
معلق شده و با دستگاه فلوسایتومتری بررسی شدند.

) characteristics for area (FSC-Aو height
) (FSC-Hشناسایی شدند.
سپس مونوسیتها براساس forward scatter area
)(FSC-A) vs. side scatter area (SSC-A
شناسایی شدند .برای شناسایی زیرگروه مونوسیتها
از  CD14و  CD16استﻔاده شد .استراتﮋی شناسایی
مونوسیتها در شکل شماره  7نشان داده شده است.
برای افزایش دقت فلوسایتومتری از flow cytometry
compensation
beads
(Invitrogen™,
) Thermo Fisher, USAبرای کنترل تک رنگ
استﻔاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری :با توجﻪ بﻪ نوع مطالعﻪ کﻪ یک
مطالعﻪ اکتشافی است ،محققان حجم نمونﻪ  76نﻔر را در
نظر گرفتند تا درگام اول بﻪ بررسی مکانیسمهای مورد نظر
بپردازند و براساس نتایج اولیﻪ ،مطالعات بیشتر با حجم
نمونﻪ بزگتر انجام شود.
اثر زمان (قﺒل ،بﻼفاصلﻪ و یک ساعت بعد از وهلﻪ
ورزشی) بر تغییرات مونوسیتها و زیرگروههای مختلف آن
شامل سلولهای  CD14+CD16+ ،CD14+و
 CD14+CD16مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسیتغییرات متغییرهای مورد نظر در طی زمان از آزمون
فریدمن استﻔاده شد .در مواردی کﻪ نتیجﻪ تست فریدمن
معنادار بود ،آزمون ویلکاکسون انجام شد تا تﻔاوت بین
گروهها بﻪ صورت دو بﻪ دو مقایسﻪ شوند .سطح معناداری
 6/69برای همﻪ آزمونها در نظر گرفتﻪ شد .همﻪ تجزیﻪ و
تحلیلها با استﻔاده از  SPSS version 22انجام شد.

شکل  :7استراتژی شناسایی مونوسیتها

یافتهها
شرکتکنندگان در این طرح  76بیمار مﺒتﻼ بﻪ سرطان
ﭘستان مرحلﻪ یک تا سﻪ با میانگین سنی  95±1/7بودند
کﻪ درمانهای ابتدایی خود شامل جراحی ،شیمیدرمانی و

رادیوتراﭘی را حداکثر در طی یک سال گذشتﻪ تمام کرده
بودند .مشخصات جمعیتی و بالینی این افراد در جدول 7
ارایﻪ شده است.
مونوسیتهای  :CD14+تاثیر یک جلسﻪ ورزش تناوبی
بر تغییرات زیر دستﻪهای مختلف سلولهای مونوسیت در
00

فصلنامة بیماریهای پستان ایران

تاثیر یک وهله ورزش تناوبی هوازی بر ...

جدولهای  2و  3نشان داده شده است .نتایج نشان داد کﻪ
اثر زمان بر تغییرات مونوسیتهای CD14+معنادار بود
) .(p=0.016الگوی تغییرات این دستﻪ از سلولها بﻪ این
صورت بود کﻪ بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش افزایش

یافتند ) (+9%, p=0.314و یک ساعت ﭘس از
ورزش بﻪ میزان کمتر از میزان اولیﻪ بازگشتند
)( (-26%, p=0.015شکل .)2-7

میانگین

انحراف معیار

95

1/7

درصد چربی بدن ()%

42/3

4/0

وزن )(kg
VO2peak
)(mL/kg/min

11/3

73/3

26/67

3/8

تعداد

درصد

سن (سال)
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جدول  :7مشخصات جمعیتی و بالینی شرکتکنندگان در طرح

نژاد
8
2

سﻔیدﭘوست
آفریقایی-آمریکایی

86
26

مرحله بیماری
2
0
2

7
2
3

26
06
26

وضعیت یائسگی
06
46

0
یائسﻪ
4
غیریائسﻪ
VO2 peak, peak oxygen consumption
اعداد برای دادههای ﭘیوستﻪ بﻪ صورت میانگین و انحراف معیار و برای دادههای
گسستﻪ بﻪ صورت تعداد و درصد نمایش داده شده است
جدول  :1تغییرات زیر گروههای مختلف مونوسیتها به دنبال یک وهله ورزش تناوبی
مونوسیتهای )%( CD14+
مونوسیتهای )%( CD14+CD16-
مونوسیتهای )%( CD14+CD16+

قبل از ورزش

بالفاصله بعد از ورزش

یک ساعت بعد از ورزش

P value

22/9±5/5
75/4±8/5
2/0±7/4

24/9±74/2
26/3±72/5
3/3±7/1

70/9±8/0
73/8±1/9
2/2±7/3

*6/670
*6/670
6/651

*معنادار از نظر آماری
جدول  :9دادههای آزمون تعقیبی

بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش
قﺒل از ورزش
یک ساعت ﭘس از ورزش
بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش
یک ساعت ﭘس از ورزش قﺒل از ورزش

مونوسیتهای )%( CD14+
P value
6/374
*
6/628
*
6/679
*معنادار از نظر آماری

01

مونوسیتهای )%( CD14+CD16-
P value
6/954
*
6/628
*
6/627
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شکل  :1تغییرات سلولهای مونوسیت به دنبال یک وهله ورزش تناوبی  )1-7مونوسیتهای)%( CD14+
 )1-1مونوسیتهای  )%( CD14+CD16-و  )1-9مونوسیتهای )%( CD14+CD16+

مونوسیتهای

:CD14+CD16-

تغییرات

مونوسیتهای  CD14+CD16-نیز معنادار بود
) (p=0.016بﻪ این صورت کﻪ بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش
افزایش کم ) (+5%, p=0.594و در یک ساعت بعد
کاهش معناداری داشتند )( (-28%, p=0.021شکل -2
.)2
مونوسیتهای  :CD14+CD16+این دستﻪ از
مونوسیتها نیز تغییراتی داشتند هر چند این تغییرات از
نظر آماری معنیدار نﺒود ) .(p=0.097الگوی تغییرات
این دستﻪ از مونوسیتها نیز مانند دو دستﻪ قﺒل بود بﻪ
این معنی کﻪ بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش افزایش ) (+27%و
در یک ساعت بعد کاهش نشان دادند )( (-14%شکل -3
.)2
یافتﻪهای ﭘﮋوهش حاضر نشان داد کﻪ یک جلسﻪ ورزش
تناوبی با تغییرات معناداری در مونوسیتهای  CD14+و
 CD14+CD16همراه است .این سلولها بﻼفاصلﻪ بعداز ورزش افزایش کم و غیرمعنادار داشتﻪ و سپس در یک
ساعت بعد شروع بﻪ کاهش کردند .الگوی تغییرات
مونوسیتهای  CD14+CD16+نیز شﺒیﻪ تغییرات
مونوسیتهای دیگر بود بﻪ این صورت کﻪ بﻼفاصلﻪ بعد
ورزش افزایش و در یک ساعت بعد کاهش معناداری

داشت .با این وجود مونوسیتهای CD14+CD16+
بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش افزایش بیشتری نسﺒت بﻪ دو گروه
دیگر نشان دادند.
بﻪ ﭘدیده افزایش مونوسیتها مونوسیتوز گﻔتﻪ میشود.
مطالعاتی کﻪ در این زمینﻪ وجود دارد بیشتر در افراد سالم
انجام شده است .مرور مطالعات نشان میدهند کﻪ
بﻪصورت کلی یک جلسﻪ ورزش با مونوسیتوز همراه است
کﻪ میتواند تا دو ساعت طول بکشد ( .)77علت این ﭘدیده
جابجا شدن مونوسیتها از قسمتهای مختلف مانند
حواشی عروق بﻪ گردش خون است (دمارژیناسیون) .این
ﭘدیده در اثر تغییرات همودینامیک و/یا تغییر در میزان
کورتیزول یا کاتکوالمینها رخ میدهد .در مطالعﻪای نشان
داده شده است کﻪ مصرف بتابﻼکرها موجب کاهش
مونوسیتوز ناشی از ورزش شده است ( .)77در مطالعﻪ
حاضر نیز مونوسیتوز  0درصدی ،هر چند غیرمعنادار ،در
بیماران مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان دیده شد کﻪ در یک
ساعت بعد با کاهش  21درصدی و معناداری همراه بود.
همسو با نتایج مطالعﻪ حاضر در مطالعﻪای بر روی زنان با
میانگین سنی  30سال ،نیمن و همکاران نشان دادند کﻪ
 49دقیقﻪ راه رفتن با تغییر معناداری در مونوسیتها
همراه نﺒوده است ( .)72اما الگوی تغییرات در مطالعﻪ
01

تاثیر یک وهله ورزش تناوبی هوازی بر ...

01

مونوسیت است یعنی بﻼفاصلﻪ بعد ورزش افزایش و سپس
رو بﻪ کاهش گذاشتﻪ است اما تﻔاوت معناداری در این
تغییرات دیده نشد .در مطالعﻪ شانتسیﻼ و همکاران 2672
نیز تغییرات سلولهای  CD14+CD16+باوجودیکﻪ
الگوی مشابهی با سایر سلولهای مونوسیت داشت اما از
نظر آماری معنادار نﺒود ( .)70هر چند برخی از محققیان
بر این عقیده هستند کﻪ چون مونوسیتهای
 CD14+CD16+سلولهای بالغتری هستند بنابراین بﻪ
احتمال بیشتری در اثر فرآیند مارژیناسیون وارد جریان
خون میشوند ( .)77در مطالعﻪ حاضر نیز مشاهده شد کﻪ
بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش درصد افزایش این دستﻪ از سلولها
 %21بود کﻪ در مقایسﻪ با افزایش  5و  9درصدی
مونوسیتهای  CD14+و  CD14+CD16-بسیار قایل
توجﻪ بود.
بنابراین افزایش مونوسیتهای درگردش بﻪ دنﺒال یک
وهلﻪ ورزشی در این بیماران را میتوان مربوط بﻪ این
دستﻪ از سلولها دانست .با این وجود کاهش این دستﻪ از
سلولها در یک ساعت بعد از ورزش در مقایسﻪ با میزان
ﭘایﻪ %74 ،بود در حالی کﻪ مونوسیتهای  CD14+و
زیرگروه کﻼسیک مونوسیتها کاهش بیشتری نشان دادند
(بﻪ ترتیب  20و  28درصد) و این نشان دهنده این موضوع
است کﻪ با وجودیکﻪ در اثر ورزش مونوسیتهای
 CD14+CD16بیشتری وارد جریان خون شده بودنداما برداشت مونوسیتهای  CD14+CD16-بیشتر بود.
در این مطالعﻪ برای اولین بار بﻪ بررسی اثر یک وهلﻪ
ورزش تناوبی بر مونوسیتها و فنوتیپهای مختلف آن
ﭘرداختﻪ شده است .نتایج حاضر بخشی از مطالعﻪ بزرگتری
است کﻪ در دانشگاه University of North
 Carolina, Chapel Hill, USAبر روی بیماران
مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان انجام شده است .ﭘیگیری بیماران
ادامﻪ دارد و نتایج آن متعاقﺒاً منتشر خواهد شد .با توجﻪ بﻪ
هدف اولیﻪ کﻪ اکتشاف مکانیسمهای دخیل در این فرآیند
بود ،گروه کنترل در این مطالعﻪ طراحی نشد .قطعا
مطالعات بیشتر با گروه کنترل و در قالب کارآزمایی بالینی
تصادفی میتواند شواهد موجود در این زمینﻪ را تقویت
کند و این میتواند بینش ما را برای تجویز هر چﻪ مؤثرتر
ورزش در این بیماران افزایش دهد.
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نیمن نیز مانند مطالعﻪ حاضر بوده است بﻪ این صورت کﻪ
بﻼفاصلﻪ بعد از ورزش سلولها کمی افزایش یافتﻪ و سپس
در یک ونیم ساعت بعد رو بﻪ کاهش گذاشتند .در مطالعﻪ
دیگری در مردان سالم و جوان نیز گزارش شد کﻪ
مونوسیتها بﻪ دنﺒال یک وهلﻪ ورزش با  %06حداکثر
اکسیﮋن مصرفی خود الگوی مشابهی در افزایش بﻼفاصلﻪ
بعد از ورزش و کاهش معنادار یک ساعت ﭘس از آن
داشتند ( .)79بنابراین هر چند مطالعﻪ مشابﻪای برای
مقایسﻪ وجود ندارد اما میتوان گﻔت در ﭘاسخ بﻪ یک وهلﻪ
ورزش تناوبی با شدت متوسط ،سلولهای مونوسیت در
بیماران مﺒتﻼ بﻪ سرطان ﭘستان کﻪ درمانهای آنها بﻪ
ﭘایان رسیده است ،ﭘاسخ مشابهی در مقایسﻪ با افراد سالم
دارد.
در این مطالعﻪ فنوتیپهای مختلف مونوسیتها نیز بررسی
شدند .مونوسیتهای  CD14+CD16-بخش عمده
مونوسیتها را تشکیل میدهند و بﻪ آنها مونوسیتهای
کﻼسیک گﻔتﻪ میشود .در مطالعﻪ حاضر دیده شد کﻪ بﻪ
دنﺒال این ورزش تناوبی تغییرات معناداری در این دستﻪ از
سلولها ایجاد شد .الگوی تغییرات این زیرگروه از
مونوسیتها از مونوسیتهای  CD14+تﺒعیت میکرد.
در مطالعﻪای کﻪ توسط شانتسیﻼ و همکاران  2672انجام
شد نتایج مشابهی در افراد سالم مشاهده شد ( .)70در
این مطالعﻪ بﻪ دنﺒال یک وهلﻪ ورزش بر روی نوارگردان
مشاهده شد کﻪ این سلولها  79دقیقﻪ بعد از ورزش
افزایش یافتﻪ و در یک ساعت بعد رو بﻪ کاهش گذاشتند
( .)70بنابراین الگوی تغییرات این زیردستﻪ از مونوسیتها
نیز قابل مقایسﻪ با افراد سالم است.
مونوسیتهای  CD14+CD16+بخش کوچکتری از
مونوسیتها را تشکیل میدهند و در فرآیندها التهابی
نقش مهمی دارند .بﻪ نظر میرسد کﻪ مونوسیتهای
 CD14+CD16+سلولهای بالغتر مونوسیتها باشند
کﻪ برای ورود بﻪ بافت آماده هستند ( .)77در بسیاری از
بیماریهای بالینی افزایش در این دستﻪ از مونوسیتها
گزارش شده است .در یک مطالعﻪ دیده شد کﻪ افرادی کﻪ
دچار تغییرات در قطعﻪ  STنوار قلب شدهاند تغییرات
مرتﺒطی با تغییرات در این دستﻪ از مونوسیتها دارند
( .)71در سرطان نیز افزایش این دستﻪ از مونوسیتها
گزارش شده است ( .)5نتیجﻪ مطالعﻪ حاضر نشان داد کﻪ
الگوی تغیییرات این سلولها مانند زیردستﻪهای دیگر
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نسیم خسروی و همکاران

7931 بهار

شناسایی و نهایتا نقش ورزش در سیستم دفاعی بیماران
.مﺒتﻼ بﻪ سرطان بﻪ صورت واضح و دقیق آشکار شود

تقدیر و تشکر
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این مطالعﻪ مستخرج از ﭘایاننامﻪ دکتری نسیم خسروی
 کﻪ با همکاری.در دانشگاه تربیت مدرس است
University of North Carolina at Chapel
. انجام شده استHill

نتیجهگیری
با توجﻪ بﻪ نتایج مطالعﻪ حاضر میتوان اینطور نتیجﻪگیری
کرد کﻪ ورزش تناوبی میتواند موجب تغییراتی در
مونوسیتها شود و این تغییرات قابل مقایسﻪ با افراد سالم
 این یافتﻪها میتواند در طراحی تمرین برای این.است
 نتیجﻪ این مطالعﻪ.بیماران مورد استﻔاده قرار بگیرد
. سیستم ایمنی و سرطان است،قطعﻪای از ﭘازل ورزش
مطالعات بیشتری نیاز است تا اجزای دیگر این ﭘازل
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