
13

ORIGINAL ARTICLE 

Iranian Quarterly Journal of Breast Disease 2017; 10(3):31. 

Effect of Aloe Vera and Swimming Training on Serum Levels of 

Epidermal Growth Receptors (HER2, EGFR), in mice with Breast 

Cancer 

Barari AR: Department of Sport Physiology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University Amol, Amol, 

Iran 

Hadian S: Department of Sport Physiology, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University Amol, Amol, 

Iran 

Amini Sh:  Nutrition and Metabolic Disease Research Center,  Department of Nutrition, Faculty of 

Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran  

Corresponding Author: Shirin Amini, aminishirin83@yahoo.com 

Abstract

Introduction: The Aloe vera plant of the Liliaceae family is a known medicinal plant and 

contains compounds that play an important role in the improvement of inflammatory diseases. 

On the other hand, exercise plays an important role in the rehabilitation of cancer patients. 

The aim of this study was to investigate the effect of Aloe vera extract and swimming exercise 

on serum levels of epidermal growth receptors in mice with breast cancer.  

Methods: The experiment was implemented for six weeks. Thirty-five mice were randomly 

divided into five groups: 1- healthy control, 2 - control (cancerous), 3 - exercise (cancerous), 

4 - aloe vera (cancerous) and 5-practice + extract (cancerous) groups. Aloe vera extract at 300 

mg/kgBW/day, was given to the mice. The workout time for the first day was 10 minutes, 

increasing by five minutes to 60 minutes daily. At the end, serum levels of epidermal growth 

receptors were measured by the ELISA method. 

Results: Consumption of Aloe vera extract had a significant effect on levels of HER2 

(P=0.017) but did not have a significant effect on EGFR (P=0.576). Endurance swimming 

training had a significant effect on levels of HER2 (P=0.002), but had no significant effect on 

EGFR (P=0.769). Also, the use of Aloe vera extract with endurance training had a significant 

effect on HER-2 level (P=0.002), but there was no significant effect on the EGFR (P=0.558). 

Conclusion: It is possible that Aloe Vera extract and swimming exercise has beneficial effect 

on the improvement of breast cancer by reducing the excessive expression of HER2 and pro-

inflammatory cytokines. 

Keywords: Breast Cancer, Aloe Vera, Swimming, Epidermal Growth Factor Receptor 2, 

Human Epidermal Growth Factor Receptor. 
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مقاله پژوهشي

(93- 04)؛  6931 پاییز، سوم، شماره دهمسال  های پستان ایران، بیماریفصلنامة 

 

رمال های رشد اپید ورا و تمرین شنا بر سطح سرمی گیرنده بررسی اثر عصاره گیاه آلوئه

(HER2  و(EGFRهای مبتال به سرطان پستان ، در موش 

اهلل آملی، دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران ورزشی، واحد آیت گروه فیزیولوژیعلیرضا براری: 

 اهلل آملی، دانشگاه آزاد اسالمی، آمل، ایران ، واحد آیتورزشی گروه فیزیولوژیسارا هادیان: 

 ایران   اهواز، اهواز، شاپور پزشکی جندی علوم نشگاهدا گروه تغذیه، :*شیرین امینی

 چکیده 
حاوی ترکیباتی است که در بهبود  و ، یکی از گیاهان دارویی شناخته شده استLiliaceaeاز خانواده  ورا گیاه آلوئه مقدمه:

مطالعه حاضر با . ال به سرطان دارداز طرفی ورزش نقش مهمی در توانبخشی افراد مبت های التهابی نقش موثری دارند. بیماری

های مبتال به سرطان پستان  در موش های رشد اپیدرمال گیرنده ورا و تمرین شنا برسطح سرمی هدف بررسی اثر عصاره آلوئه

انجام گرفت.

ل کنتر-1گروه  3سر موش، به صورت تصادفی به  53هفته بود.  6روش تحقیق از نوع تجربی و مدت زمان آن  روش بررسی:

عصاره تمرین+عصاره )سرطانی( تقسیم شدند.  -3ورا )سرطانی( و  آلوئه -4تمرین )سرطانی(  -5کنترل سرطانی  -2سالم 

افزایش با که بود دقیقه 13 اول روز در شنا تمرین زمان .شد خورانده ها موش به ،mg/kgBW/day 533ورا به میزان  آلوئه

 گیری شد. با روش االیزا اندازه های رشد اپیدرمال پایان مقادیر سرمی گیرندهرسید. در  دقیقه 63 به  دقیقه پنج روزانه

تاثیر معناداری نداشت  EGFR( اما بر =310/3Pتاثیر معنادار ) HER-2ورا بر سطح  مصرف عصاره آلوئه ها: یافته

(306/3P= تمرین استقامتی شنا، بر سطح .)HER-2 ( 332/3تاثیر معنادارP= اما بر )EGFR داشت نیر معناداری تاث

(067/3P=همچنین مصرف عصاره آلوئه .)  ورا به همراه تمرین استقامتی بر سطحHER-2 ( 332/3تاثیر معنادارP= اما بر )

EGFR  نتاثیر معناداری( 335/3داشتP=.) 

و  HER2از حد ورا و فعالیت ورزشی شنا، از طریق کاهش بیان بیش  این احتمال وجود دارد که عصاره آلوئه گیری: نتیجه

 التهابی، اثرات مفیدی در بهبود سرطان پستان داشته باشد. های پیش سایتوکاین

رشد فاکتور ، رسپتورفاکتورهای رشد اپیدرمال انسانی 2گیرنده ورا، ورزش شنا،  سرطان پستان، آلوئه های کلیدی: واژه

 اپیدرمال.

 

34/7/31تاریخ پذیرش:  │ 36/0/31تاریخ ارسال: 

، شیرین امینی.اهواز شاپور پزشکی جندی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده گروه تغذیه، متابولیک، هایبیماری و تغذیه تحقیقات مرکز اهواز، نشانی نویسنده مسئول: : *

aminishirin83@yahoo.comنشانی الکترونیک: 
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 مقدمه

بر  ت.اس زنان میان در سرطان ترین رایج سینه سرطان

زن،  13 تا 5 هر از بهداشت جهانی سازمان آمارهای اساس

هر  ایران از کشور شود. در می سینه سرطان دچار نفر یک

سینه  سرطان به زن یک ابتالی احتمال زن، 13 تا 13

دست  ایران زنان در سینه سرطان بروز سن اما دارد، وجود

است  یافته توسعه کشورهای زنان از کمتر دهه یک کم

وراثتی  خطر عوامل متقابل تأثیر اثر در سینه (.  سرطان1)

را  سینه های ناسرط %23 شود. تقریباً می محیطی ایجاد و

زایی،  بیماری نظر از و دهد می تشکیل انواع خانوادگی

دارد  بیماری آن ویژه مستعدکننده ژن به وابستگی خاصی

خانوادگی  سابقه وجود دهد نشان می اگرچه شواهد (2)

به  بیماری این برای خطر عامل ترین سینه قوی نسرطا

عوامل  وجود بر اپیدمیولوژیک ، اما مطالعاتآید می شمار

در  استروژن و الکل مصرف چاقی، ویژه مانند سن، خطر

(، بنابراین ترکیبی از 5دارند ) تاکید طول زندگی نیز

تواند از عوامل  های مستعد و روش زندگی نادرست می ژن

(. 4ه تغییرپذیر برای سرطان سینه باشد )خطرزای بالقو

مسیرهای  آغاز اساسی در نقش عامل رشد های گیرنده

اپیتلیال  های بافت سایر و پستان در بقای سلولی و تکثیر

ها یک ناحیه اتصال به لیگاند برون  این گیرنده دارند.

سلولی، یک ناحیه میان غشایی و یک قلمرو سیتوپالسمی 

تواند آبشار انتقال پیام  دارند که میحاوی تیروزین کیناز 

توانند  های عامل رشد می رو به پایین را فعال کند. گیرنده

کننده،  های فعال از طریق سطح بیش از حد لیگاند، جهش

تکثیر یا بیان بیش از حد ژن به شکل پیوسته فعال شوند 

که در نهایت منجر به فعالیت کینازی نامتناسب و فعال 

(. شواهد 3ثانویه پیش برنده رشد شود )شدن پیامبرهای 

رشد  فاکتور دهد که رسپتور متعددی نشان می

 (Epidermal Growth Factor Receptorاپیدرمال

:EGFRفاکتورهای رشد اپیدرمال  2گیرنده  ( و

 Human Epidermal Growth Factorانسانی

Receptor-2):HER2هایی اثر گذار در سرطان  ( گیرنده

. در چندین مطالعه نشان داده شده است باشند سینه می

در سرطان سینه  HER2که تکثیر یا بیان بیش از حد 

ای از  (. همچنین در پاره3سبب متاستاز گردیده است )

مطالعات مشاهده شده که با افزایش بیان ژن و فعال شدن 

EGFR  بسیاری از فرآیندهای سلولی از قبیل تکثیر

، محافظت در برابر سلولی، تمایز، مهاجرت، چسبندگی

( و بقا بیماران 6گردد ) زایی آغاز می آپوپتوز و تحریک رگ

 .(0یابد ) مبتال به سرطان سینه کاهش می

، یکی Liliaceaeاز خانواده  (Aloe vera) ورا گیاه آلوئه

از گیاهان دارویی شناخته شده است که به طور عمده در 

کند  د میرش مناطق خشک آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا 

 که دهد می نشان  ورا آلوئه گیاه درباره هاپژوهش. (5)

بهبود  جمله از عملکردهای فیزیولوژیک بر گیاه این عصاره

 درد مفاصل، تسکین (،7) خون قند و کلسترول کنترل

 (11)گوارشی  ( و اختالالت13پوستی ) و جراحات ها زخم

فعالی  ای اجزاطور بالقوه دار ورا به . آلوئهدارد بسزایی تأثیر

ها )آلیاز، آلکالین  و ...(، آنزیم A, C, Eها ) شامل ویتامین

فسفاتاز، آمیالز و ...(، مواد معدنی )کلسیم، مس، سلنیوم، 

منیزیم و ...(، قندها ) گلوکز، فروکتوز، پلی ساکارید و ...(، 

ینواسیدها لیگنین، ساپونین، اسید آمینه سالیسیلیک و آم

 (. 12) دباش می

ورا مسیر  دهد که آلوئه یج مطالعات نشان مینتا

 E2کند و تولید پروستاگالندین  سیکلواکسیژناز را مهار می

(. از طرفی 15، 11دهد ) از اسید آراشیدونیک را کاهش می

مطالعات پیشین نشان داده است که ورزش نقش مهمی در 

(. با این 14کند ) توانبخشی افراد مبتال به سرطان بازی می

های فعالیت مطلوب برای به حداکثر رساندن  ژگیحال وی

برون ده مفید و کاهش خطرات احتمالی در این افراد هنوز 

(. با توجه به خطرات بالقوه این 13تایید نشده است )

تحرکی  های زیاد این بیماری و گسترش بی بیماری، هزینه

کارهایی  در جامعه انجام تحقیقاتی در این زمینه و ارایه راه

مله تغییر و اصالح روش زندگی و استفاده از گیاهان از ج

تواند  دارویی برای پیشگیری و یا درمان این بیماری می

حاضر، اثر شش هفته مصرف   در مطالعهلذا سودمند باشد. 

ورا و تمرین استقامتی شنا برسطح سرمی  عصاره آلوئه

EGFR  وHER-2 های مبتال به سرطان پستان  در موش

 ار گرفت.مورد بررسی قر

 ها مواد و روش

سر  53در این مطالعه، روش تحقیق از نوع تجربی بود. 

که از لحاظ ژنتیکی مشابه با یکدیگر بود از  بالب سیموش 

مرکز پژوهش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی انستیتو  

پاستور شمال ایران )آمل( تهیه و به مرکز تحقیقات منتقل 

ط پژوهش و آشنایی شدند. حیوانات پس از ورود به محی

گروه  3ای با محیط جدید به صورت تصادفی به  دو هفته
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کنترل سرطانی )بدون تمرین  -2کنترل )غیرسرطانی( -1

 -3ورا )سرطانی( و  آلوئه -4تمرین )سرطانی(  -5و عصاره( 

 تمرین+عصاره )سرطانی( تقسیم شدند. 

حیوانات مورد آزمایش در این پژوهش در طی دوره 

محیط جدید و همچنین دوره اجرای آشنایی با 

های سر موش در قفس 0های پروتکل در قالب گروه

متر سانتی 53×  13×  13کربنات شفاف با ابعاد  پلی

ساخت شرکت رازی راد و در دمای محیطی با 

گراد و چرخه روشنایی به درجه سانتی 4/1±22

% نگهداری 33±4ساعت و رطوبت هوا  12:12تاریکی 

ام مراحل پژوهش، آب مورد نیاز حیوان به شدند. در تم

صورت آزاد در اختیار آنها قرار داده شد. غذای 

های این پژوهش، تولید شرکت خوراك دام آزمودنی

کشی پرور کرج بود که همین میزان با توجه به وزن به

القای سرطان سینه هفتگی در هر قفس قرار داده شد. 

ش کاشت تومور های مورد مطالعه از طریق رو در موش

( انجام شد. برای این منظور ابتدا موش دارای تومور 16)

آدنوکارسینومای سینه تهیه گردید. پس از بیهوش کردن، 

توده ی توموری این موش به سرعت و تحت شرایط 

استریل خارج و سپس سه مرتبه در محلول بافر فسفات 

استریل مورد شستشو قرار گرفت. پس از آن تمامی 

مورد مطالعه با تزریق داخل صفاقی مخلوط های  موش

کتامین و زایالزین بیهوش شدند و بخش کوچکی از تومور 

سرطان سینه در منطقه زیر پوستی و باالی ران به صورت 

ها روزانه  جراحی کاشته شد. پس از کاشت تومور، موش

توسط لمس کردن ناحیه کاشت تومور از نظر تشکیل یا 

 رسی قرار گرفتند.عدم تشکیل تومور مورد بر

گیاه و ثبت  های برگ از توزین پسروش تهیه عصاره: 

با  و شده آن خارج پارانشیم جدا، آن پوست وزن خام،

و  یکنواخت کن، مخلوط مخلوط از دستگاه استفاده

سرعت  با مخلوط از سانتریفوژ پس شد،  تهیه همگنی

قسمت  فیبر در دقیقه، 13مدت  دقیقه به در دور 433

دوز  (.10گرفت ) قرار لوله باالیی قسمت در عصاره و پایین

 حسینی و همکارانمناسب عصاره، با توجه به مطالعه 

 لیتر میلی 80 با عصاره از لیتر میلی 23(. 15تعیین شد )

 به دست ورا آلوئه صد در 20 عصاره و شد رقیق آب مقطر

ورا با دوز  آلوئه عصاره .گرفت استفاده قرار و مورد آمد

 به همراه بدن( وزن در گرم برکیلوگرم میلی 533) روزانه

نظر  مورد های موش گاواژ به وسیله به و نرمال سالین

 شد. خورانده

 13 اول روز در شنا تمرین زمانتمرین استقامتی شنا: 

در  دقیقه 63 به  دقیقه پنج روزانه افزایش با که بود دقیقه

ماند.  بتثا هفته سوم پایان تا زمان این دوم رسید. هفته

آب  و سرعت قدرت تنظیم طریق از تمرینی بار اضافه

شد. تمامی مراحل نگهداری و کشتار  می انجام شنا هنگام

ها براساس کمیته اخالقی حیوانات مرکز تحقیقات  موش

(. 17شهید بهشتی انجام  شد ) علوم اعصاب دانشگاه

ساعت بعد از آخرین جلسه فعالیت  45گیری  نمونه

ها با تزریق درون صفاقی  ام شد. موشاستقامتی انج

( g/kg3.5( و زایلوزین )mg/kg03ترکیبی از کتامین )

گیری از محفظه خارج و به روی  بیهوش و به منظور خون

گیری  میز جراحی انتقال داده شدند. جهت خون

شدند و با  ها به پشت روی میز آزمایشگاه ثابت  آزمودنی

صورت  رش شکم بهسی بعد از ب سی 3استفاده از سرنگ 

شد. خون  گیری انجام  مستقیم از بطن راست حیوانات خون

دور در ثانیه سانتریفوژ  5333آوری شده با سرعت  جمع

شد و جداسازی سرم و پالسما انجام پذیرفت. مقادیر 

با استفاده از کیت  HER2و  EGFRسرمی 

(Minneapolis, USA) Rat EGFR وCurve)) 

Typical Mouse HER2  گیری  روش االیزا اندازهبه

 شد.

های آمار توصیفی و  ها، از روش آوری داده پس از جمع

جهت بررسی  شد. ها استفاده  استنباطی برای تحلیل داده

ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف و بعد از  بودن داده نرمال 

ها، از آزمون پارامتریک  حصول اطمینان از نرمال بودن داده

همین منظور  به  ها استفاده شد. ادهجهت تجزیه و تحلیل د

( برای ANOVAطرفه ) از آزمون تحلیل واریانس یک

های بین گروهی استفاده شده و سپس در  بررسی تفاوت

دار برای شناسایی و  صورت مشاهده اختالف آماری معنی

کلیه مقدار آن از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. 

های تحقیق  ن فرضیههای آماری جهت آزمو تجزیه و تحلیل

با استفاده از ( ≥33/3Pضریب اطمینان در سطح )با 

 از  نیزبرای رسم نمودار  انجام شد. SPSS 20افزار  نرم

 استفاده گردید. Excelنرم افزار 
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 ها یافته
تمام  در حاضر تحقیق در مطالعه مورد متغیرهای میانگین

 مقایسه با. است شده هیارا 1شماره  جدول در ها گروه

 تفاوت که دش مشاهده ها موش فاکتورهای مورد بررسی در

 مرحله ، درآنها  EGFRو HER-2 در گروهی بین

 آماری آزمون همچنین ندارد. وجود آزمون، پیش

 نشان ها داده توزیع بررسی جهت اسمیرنوف- کولموگروف

 برخوردار نرمالی توزیع از گروه هر در ها داده که داد

  .باشند می

های مبتال به  در موشها نشان داد که  دادهیل تجزیه و تحل

ورا بر سطح  سرطان سینه، شش هفته مصرف عصاره آلوئه

HER-2 ( 310/3تاثیر معنادارP= اما بر )EGFR  تاثیر

شش هفته تمرین  همچنین(. =306/3Pمعناداری ندارد )

های مبتال به سرطان سینه، بر  استقامتی شنا در موش

( اما بر =332/3Pری دارد )تاثیر معنادا HER-2سطح 

EGFR  داردنتاثیر معناداری (067/3P=در موش .)  های

ورا  مبتال به سرطان سینه، شش هفته مصرف عصاره آلوئه

تاثیر  HER-2همراه با تمرین استقامتی بر سطح 

تاثیر  EGFR( اما بر =332/3Pمعناداری داشته )

 (.2و 1( )نمودار=335/3Pدارد )نمعناداری 

ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس  تحلیل دادهتجزیه و 

 یکطرفه نشان داد که تغییرات معناداری در سطح

HER-2 در گروه ( 331/3های مختلف وجود داردP=،) 

های  در گروه EGFRاما تغییرات معناداری در سطح 

 (. 2( )جدول=524/3Pدارد )نمختلف وجود 

تفاوت سطح  همچنین با استفاده از آزمون تعقیبی توکی

های مختلف و سطح  در بین گروه HER-2تغییرات 

نتایج این  (.5معناداری آنها نشان داده شده است )جدول

دهد که تمرین ورزشی و ترکیب تمرین و  جدول نشان می

ایجاد   HER-2 در سطح ورا بیشترین تغییر را عصاره آلوئه

  کردند.

 

 های مختلف متغیرهای تحقیق در گروه :6جدول 

های مورد   گروه 

مطالعه               

 شاخص

 کنترل)سالم(

انحراف  ±میانگین

 معیار

 کنترل)سرطانی(

 انحراف معیار ±میانگین

 )سرطانی( تمرین

 ±میانگین

 انحراف معیار

 عصاره)سرطانی(

  ±میانگین

 انحراف معیار

 تمرین+عصاره)سرطانی(

 ±میانگین

 انحراف معیار

 0 0 0 0 0 تعداد

EGFR 

(pg/ml) 
42/63±3/637 64/56±30/652 30/37±56/641 21/01±30/653 03/53±30/627 

HER-2 

(ng/ml) 
64/1±75/6 31/3±51/5 76/3±60/6 35/3±11/0 3/3±01/6 
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 بعد از شش هفته مداخله HER-2: تغییرات سطح 6نمودار 
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بعد از شش هفته مداخله EGFRات سطح : تغییر3نمودار 

های مختلف در گروه EGFRو  HER-2. نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به 3جدول

میانگین  درجات آزادیمجموع مجذورات  متغیر

مجذورات

F P-Valueنسبت 

324/3 056/3173 4 373/22 بین گروه ها

HER-2 3/ 331 731/3 4/4235 53 327/20 درون گروه *

54 124/47 مجموع

056/3173 4 145/23065 بین گروه ها

EGFR 3/ 524 217/1 4/4235 53 3/120032 درون گروه

 54 145/145313 مجموع

ها بین گروه دار معنی تفاوت دهنده نشان*

های مختلف در گروه HER-2: نتایج آزمون آزمون تعقیبی توکی مربوط به 9جدول

P-Value اختالف میانگین گروه گروه

* 337/3 -52/1 کنترل)سرطان( )سالم( کنترل

)سرطان( کنترل

* 332/3 14/2 )سرطان( تمرین

* 310/3 033/1 )سرطان( عصاره

* 332/3 133/2 )سرطان( عصاره+تمرین

ها بین گروه دار معنی تفاوت دهنده نشان*

بحث
ورا موجب  ئهدر تحقیق حاضر مصرف شش هفته عصاره آلو

در گروه عصاره در مقایسه  HER-2کاهش معنادار سطوح 

فاکتورهای رشد اپیدرمال  2گیرنده با گروه کنترل شد. 

های  خانواده گیرنده از عضو ، یک(HER-2) انسانی

تمایز  و طبیعی رشد در است که اپیدرمال رشد فاکتور

از نوع  سینه،  های از سرطان %23تا  23حدود دارد.  نقش

 HER-2های  هاجمی و دارای بیان بیش از حد پروتئینت

شود  مثبت نامیده می HER2هستند. این نوع سرطان 

، HER2/neu. تقویت یا ظهور بیش از حد ژن (23)

تر تومور، درگیری غدد  با درجه باالتر و اندازه بزرگ معموال

لنفاوی، متاستاز دوردست، بدتر شدن بیماری، بازگشت 

، 21کوتاه شدن عمر مرتبط بوده است ) تر بیماری و سریع

های  تواند موجب واکنش سلول ( بیماری سرطان می22

دفاعی بدن شود که التهاب و متعاقب آن ترشح 

(. این 25التهابی را به دنبال دارد ) های پیش سایتوکاین

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
59

40
6.

13
96

.1
0.

3.
3.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

bd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359406.1396.10.3.3.6
https://ijbd.ir/article-1-649-fa.html


 و همکاران اری علیرضا بر                                                       6931پاییز 

13 

هایی که خاصیت  احتمال وجود دارد که مصرف مکمل

های التهابی  ینضدالتهابی دارند، از طریق مهار سایتوکا

بتوانند سطوح فعالیت آن را نیز مهار کنند. مطالعات در 

ورا بر سطوح فاکتورهای پیش شناختی  خصوص تاثیر آلوئه

ساکاریدی با  پلیورا دارای  آلوئهباشد.  سرطان کم و نادر می

 کنندگی سیستم ایمنی به نام آسمانان ویژگی تحریک

(acemannan) آسمانان، شود که می باشد. تصور می 

 های کننده کمک و داده افزایش را فعالیت ماکروفاژها

سرطان  روند نتیجه در سازد، می را آزاد بدن ایمنی سیستم

 که اند داده نشان دهد. مطالعات می قرار تأثیر تحت را

 تا کند تحریک موش را ایمنی های سلول تواند می آسمانان

کنند  تولیدرا  سرطان کشنده های پروتئین ها و سایتوکاین

های  آنزیمبا افزایش فعالیت  ورا آلوئهاحتماال (. 24)

پیش دان و کاهش اکسایش لیپید و عوامل اکسی آنتی

نتیجه اکسیدانی بدن را افزایش و در  نتیالتهابی، ظرفیت آ

کاهش را HER2 بیان بیش از حد  عوامل التهابی و

 (.11دهد ) می

تمرینات اضر نشان داد که شش هفته همچنین تحقیق ح

در گروه  HER-2استقامتی موجب کاهش معنادار سطوح 

هم تمرین )سرطان( نسبت به گروه کنترل )سرطانی( شد. 

(، در 2313و همکاران ) جونز راستا با نتایج مطالعه حاضر،

 در توموری بافت بر را ای اثر تمرین هوازی مطالعه

 گزارش کردند و بررسی سینه سرطان به مبتال های موش

 ریزمحیط تواند می ورزشی هوازی تمرینات که کردند

 وضعیت به سینه سرطان به مبتال های موش در را توموری

همکاران و ژئو  (. همچنین23کند ) نزدیک طبیعی و نرمال

 باعث تواند می ورزشی تمرین اند که گزارش کرده (2335)

 های موش در آپوپتوزافزایش  سلولی و تکثیر عوامل کاهش

( 2335در مطالعه هالیک و همکاران ) (.26شود ) سرطانی

ابتال به  سال و با تشخیص 07تا  23زنان با میانگین سنی 

ققان قرار گرفتند. این محسرطان سینه مورد بررسی 

مت یا  21طور هفتگی گزارش کردند که زنانی که به 

در مقایسه با زنانی که بیشتر از آن فعالیت بدنی داشتند، 

در معرض خطر کمتر مرگ و میر ناشی از  تحرك بودند، بی

همکاران (. همچنین اشمیتز و 13سرطان سینه بودند )

فعالیت  هفته تمرینات 6تا  4( گزارش کردند که 2311)

ی زنده قبل از تشخیص، بر روبدنی گروهی اثر محافظتی، 

با توجه به نتایج  (.20دارد )ماندن ناشی از سرطان سینه 

راستا، این احتمال  مطالعات هم حاصل از مطالعه حاضر و

وجود دارد که فعالیت بدنی با شدت متوسط، از طریق 

کننده و کنترل کننده در  ، اثرات پیشگیریHER2کاهش 

سرطان پستان داشته باشد. همچنین تحقیق حاضر نشان 

در گروه ترکیبی  HER-2داد کاهش معناداری در سطوح 

رل بوجود آمده )عصاره + تمرین( در مقایسه با گروه کنت

 ورا و تمرین ورزشی است و مصرف توامان عصاره آلوئه

های مبتال به  وضعیت موشاثرات سینرژیست در بهبود 

 خوبی به مسئله این اینکه وجود باسرطان پستان داشت. 

 وقوع کاهش با منظم بدنی فعالیت که است شده روشن

 ورزشی فعالیت نیز و باشد می مرتبط ها سرطان از تعدادی

 بهبود را زندگی کیفیت سرطان به مبتال درافراد منظم

 بر منظم ورزشی تمرین تأثیرگذاری اما بخشد، می

 و بررسی کامل طور به تاکنون سرطان سازوکارهای

 مطالعات نشان داده استاست. نتایج برخی نشده مشخص

 سرطان به ابتال دالیل از تواند می باالی استروژن سطوح که

 میزان تولید استروژن طریق تعدیلاز  ورزش و باشد سینه

احتماال  این، بر عالوه کند. پیشگیری میاز سرطان سینه 

 سرطان، در موثر عوامل اثرگذاری بر سایراز طریق  ورزش

 و التهابی عوامل و عروقی رشد فاکتورهای از جمله مهار

بدن،  اکسیدانی آنتی و سیستم ایمنی مثبت بر تاثیرات نیز

نقش داشته  یری و کنترل سرطان پستانپیشگبتواند در 

 به نیاز تر نظر مطمئن اظهار وجود، جهت  اینباشد، با 

 (.25باشد ) می زمینه این در بیشتری تحقیقات

شش هفته  دهد که های تحقیق حاضر نشان می یافته

ورا موجب  تمرین استقامتی شنا یا مصرف عصاره آلوئه

به سطح شد، اما  EGFRایجاد روند کاهشی در سطح 

 (EGFR)اپیدرمال رشد فاکتور معناداری نرسید. رسپتور

یک پروتئین بین غشایی با فعالیت تیروزین کینازی است 

که در عملکردهای مختلف از قبیل رشد، تکثیر و تمایز 

را با  EGFRسلولی نقش دارد. مطالعات زیادی ژن 

اند  های مختلف مرتبط دانسته مراحل پیشرفته در سرطان

سبب فعال شدن گیرنده آن  EGFRهش در ژن (. ج27)

شود و این گیرنده با مهار مسیرهای  در سطح سلول می

(. تقریباً همه 53شود ) آپوپتوز باعث بقای سلول می

کنند ولی مشاهده شده است  را بیان می EGFRها  سلول

بیش از حد نرمال  EGFRها  که در اکثر انواع سرطان

 (.52، 51شود ) بیان می

ای که در آن تاثیر مصرف عصاره  ها مطالعه سیطی برر

ورا بر فاکتورهای مورد نظر در بیماران سرطانی مورد  آلوئه
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بررسی قرار گرفته باشد، مشاهده نشد. تومازین و همکاران 

ورا و  ( در تحقیقی به بررسی اثرات ترکیبی آلوئه2311)

های  عسل بر روی رشد تومور و تکثیر سلولی در موش

طان پرداختند و نتایج تحقیق آنها تال به سرویستار مب

ورا و هم عسل دارای خواصی هستند  نشان داد که هم آلوئه

 (.55شوند ) که موجب مهار رشد تومور و تکثیر سلولی می

 دارند تکثیر و رشد برای باالیی ظرفیت سرطانی های سلول

و  اکسیژن کافی و مغذی مواد به طبیعی های سلول مانند و

 توسط جدید عروق دارند. نیاز زاید متابولیکی مواد حذف

گیرد.  می شکل نیازها این برآورد برای رگ زایی روند

 چندین باشد. می فعال فرآیندی تومور درون زایی رگ

 پاراکرین و روندهای اتوکرین در بازدارنده و رشدی فاکتور

کنند.  می را تحریک زایی عروق و تشکیل که دارد وجود

 مهم های مولکول از اپیدرمال عروق رشد فاکتور خانواده

 عنوان به 13 و اینترلوکین باشند می زایی رگ در درگیر

 نشان ها باشد. پژوهشمی زا ضدرگ مهم سیتوکین یک

 و سلولی هموستاز ایجاد در های ورزشی تمرین دهند می

 داده نشان اخیر های سال نقش دارد. در ها سیتوکین تولید

 درIL- 10 تولید  افزایش موجب فعالیت استقامتی شده

 بازدارندهIL- 10 که  آنجا شود. از می تومور ریزمحیط

 ضد ویژگی دارای و است تومور درون زایی رگ قوی

فعالیت ورزشی از  (، احتمال دارد53، 54است ) متاستازی

 تومور، در در درون سیتوکین این افزایش تولید طریق 

 (.56نقش داشته باشد )   EGFRروند کاهش

جالب توجه است که در گروه ترکیبی )تمرین استقامتی + 

ها بیشتر بود  عصاره( این روند کاهشی نسبت به سایر گروه

ورا و تمرین ورزشی  است و مصرف توامان عصاره آلوئه

های مبتال به  اثرات سینرژیست در بهبود وضعیت موش

 سرطان پستان داشت.

های  اینکه درمان تحقیقات اخیرنشان دادند که با توجه به

درمانی، رادیوتراپی و  رایج از جمله جراحی، شیمی

ها موثر بوده است،  درمانی، فقط در نیمی از سرطان هورمون

شاید بتوان استفاده از گیاهان دارویی و فعالیت ورزشی با 

عنوان یک درمان مکمل جهت بازتوانی  شدت متوسط را به

 (. 50انواع سرطان به شمار آورد )

   گیری جهنتی 

ورا  ان داد که مصرف عصاره آلوئهیافته های تحقیق حاضر نش

 و تمرینات استقامتی شنا موجب کاهش معنی دار مقادیر

HER-2   و کاهش غیرمعنی دارEGFR های  در موش

رود یکی از  ه احتمال میشود ک مبتال به سرطان سینه می

 دالیل این کاهش،  از طریق کاهش فعالیت سایتوکاین های

 محدودیت به توجه با حال این با پیش التهابی باشد.

 نظر اظهار جهت زمینه، این در گرفته صورت تحقیقات

 .باشد می زمینه این در بیشتری تحقیقات به نیاز، تر مطمئن

 الزم به ذکر است در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

 تشکر و قدردانی
ارشد خانم سارا  ناسینامه کارش طرح پایان از منتج مقاله این

باشد، بدینوسیله از کلیه افرادی که در انجام این  می هادیان

 .شود می قدردانی و تشکرطرح همکاری نمودند، 
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