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اثر  8هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی  IL-8 ،IL-10و تعداد گلبول های سفید زنان مبتال
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 -1گروه تربیت بدنی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ولی عصر) عج( ،رفسنجان ،ایران.
 -2گروه آنکولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 -3گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله1394/11/21 :

تاریخ دریافت مقاله1394/09/12 :

چکیده
زمینه و هدف :فعالیت ورزشی منظم به عنوان یک عامل پیشگیرانه و کمکی در درمان بیماریهای التهابی مثل سرطان مورد توجه قرار گرفته است .هدف
پژوهش حاضر تعیین اثر  8هفته تمرین استقامتی بر غلظت های سرمی  IL-8 ،IL-10و تعداد گلبول های سفید زنان مبتال به سرطان پستان است.
مواد و روشها :جامعه آماری تحقیق حاضر شامل زنان مبتال به سرطان پستان شهر کرمان بود 40 .زن مبتال به سرطان پستان به طور تصادفی به دو گروه
تمرین هوازی ( 20نفر) و کنترل ( 20نفر) تقسیم شدند .گروه تمرین هوازی ،به مدت  8هفته تمرینات استقامتی ( 3جلسه در هفته) با شدت  40تا 55
درصد ضربان قلب هدف اجرا کردند 24 .ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در حالت ناشتایی  10میلیلیتر خون از
ورید بازویی آزمودنیها گرفته شد و غلظتهای سرمی  IL-10و  IL-8به روش االیزا توسط کیت  Bosterاندازهگیری شد.
نتایج :یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که  8هفته تمرین هوازی افزایش غیرمعناداری در غلظت سرمی  IL-10ایجاد کرد ( .)P=0/113اما غلظت

IL-8

سرم را کاهش ( )P=0/030و تعداد گلبولهای سفید را افزایش داد (.)P=0/019
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر انجام تمرینات هوازی منظم میتواند از طریق کاهش فاکتورهای التهابی به عنوان یک عامل موثر در کنار
سایر روشهای درمانی در بهبود بیماری سرطان پستان مورد توجه قرار گیرد.
کلمات کلیدی :تمرین استقامتی ،IL-8 ،IL-10 ،گلبولهای سفید ،سرطان پستان

مقدمه
سرطان پستان یکی از فراوانترین انواع سرطانهای شناخته
شده و علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در زنان میباشد ،این
سرطان  23درصد از کل سرطانهای دنیا و  14درصد از کل
مرگ و میرهای ناشی از سرطانها را تشکیل میدهد ( .)1با
پیشرفت تدریجی ابتال به سرطان ،تخمین زده می شود تا سال
 2020حدود  15میلیون مورد جدید سرطان در دنیا شناسایی
شده و  10میلیون مرگ در اثر سرطان رخ دهد ( .)1شواهد
جدید نشان دادهاند که حدود  25درصد از سرطانها با التهاب
مزمن ناشی از عفونت یا حالتهای التهابی با منشاء گوناگون
همراه هستند ( .)2در این میان سایتوکاینهای التهابی و
گیرندههای آنها عوامل کلیدی در التهاب ناشی از سرطان
* نویسنده مسئول :عبدالرضا کاظمی ،گروه تربیت بدنی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
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هستند .در حقیقت سایتوکاینها فراخوانی لکوسیتها و عملکرد
آنها ،تکثیر و بقای سلول و تهاجم و متاستاز تومور را تحت تاثیر
قرار میدهند ( .)3از جمله این سایتوکاین ها میتوان به IL-10
و  IL-8اشاره کرد.
 IL-10یک سایتوکاین ضد التهابی است که بر روی
کروموزوم  1قرار دارد و در یک انسان بالغ حدود  160اسید
آمینه دارد .در رابطه با سرطان پستان  IL-10میتواند مانند یک
شمشیر دولبه عمل کند .از یک طرف افزایش سطوح IL-10
میتواند رشد تومور را از طریق حمایت از سلولهای تومور در
برابر پاسخ های سیستم ایمنی افزایش دهد ( )4و از طرف دیگر
به دلیل آثار ضدآنژیوژنزی می تواند رشد و گسترش تومور را
سرکوب کند و در واقع نقش حمایتی را در برابر گسترش رشد
تومور ایفا میکند .ولی در کل به نظر میرسد نقش  IL-10در
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را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با این بیماری در نظر گرفت.
با توجه به پتانسیل فعالیت ورزشی و تمرین در بهبود سرطان
پستان و همچنین تعدیل سایتوکاینی در بیماران مبتال به
سرطان پستان ،بررسی سازوکارهای سلولی و مولکولی موثر
فعالیت و تمرین ورزشی در سرطان الزم و ضروری به نظر می-
رسد .هدف پژوهش حاضر تعیین اثر  8هفته تمرین استقامتی
بر غلظتهای سرمی  IL-8 ،IL-10و تعداد گلبول های سفید
زنان مبتال به سرطان پستان بود.

مواد و روشها
جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان مبتال به سرطان پستان
مراجعه کننده به بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان تشکیل
میدادند .از میان آن ها  40نفر با میانگین سنی  50سال که
شرایط شرکت در پژوهش حاضر را داشتند و از نظر سالمت،
تغذیه ،سطح فعالیت و روش زندگی هم تراز و از نظر بیماری در
یک مرحله (مرحله  ) I-IIIAقرار داشتند انتخاب شدند و به
صورت تصادفی به  2گروه تجربی ( )n=20و کنترل ()n=20
تقسیم شدند .به منظور مالحظات اخالقی ابتدا تمامی مراحل
پژوهش برای آزمودنی ها توضیح داده شد و رضایت نامه شرکت
در تحقیق از آنها اخذ گردید .اطالعات مربوط به سن ،استعمال
دخانیات ،میزان فعالیت روزانه و سابقه از آزمودنیها گرفته شد.
این موارد با استفاده از پرسشنامه سابقه پزشکی و پرسشنامه
آمادگی برای شروع فعالیت بدنی مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس
پروتکل تمرین مورد نظر آغاز شد .آزمودنیهای گروه تجربی ،به
مدت  8هفته تمرین استقامتی ( 3جلسه در هفته) فزایندهای را
که شدت آن بر حسب ضربان قلب هدف تعیین شد ،اجرا نمودند.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته و با در نظر داشتن سن
آزمودنیها ،از تمرین با شدت پایین تا متوسط برای امنیت
بیماران استفاده شد .برنامه تمرین استقامتی شامل کار بر روی
دوچرخه کارسنج بود که به مدت  20دقیقه و با  40درصد ضربان
قلب هدف در هفته اول آغاز شد و به مدت  35دقیقه و با 55
درصد ضربان قلب هدف در هفته هشتم رسید .ابزارهای مورد
استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سالمتی برای
سنجش سالمتی آزمودنیها ،قد سنج ساترآپ برای اندازه گیری
قد آزمودنیها ،از ترازوی دیجیتال مدل  SECAبرای اندازه گیری
وزن استفاده شد IL-10 .و  IL-8به وسیله کیت انسانی مخصوص
 Bosterساخت کشور آمریکا اندازه گیری شد .از ساعت پالر مدل
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سرطان پستان بیشتر حمایتی است و می تواند تولید
سایتوکاینهایی مثل TNF-a, IL-6و  IL-8را سرکوب کندIL- .
 10همچنین در محیط تومور از گسترش و متاستاز سلول های
سرطانی جلوگیری میکند (.)5
 IL-8که به عنوان  cxcl8نیز شناخته میشود ،به طور ویژه
موجب تحریک انتقال و جابهجایی نوتروفیلها میشود و از
عناصر تحریک کننده آنژیوژنز به حساب میآید ( .)6تحقیقات
نشان دادهاند که  IL-8دارای اثرات پیش برنده التهاب است .این
سایتوکاین توسط انواع سلولهای تومور مثل پروستات ،ریه و
پستان ترشح میشود .بیان بیش از حد  IL-8با افزایش رشد
تومور و پیشرفت بیماری و همچنین عود کردن سرطان پستان
همراه بوده و ارتباطی مستقیم بین سطوح  IL-8و آنژیوژنز ،رشد
و متاستاز تومور وجود دارد (.)6
امروزه از فعالیت بدنی به عنوان یک عامل کمکی در بهبود
کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده میشود
( .)7زیرا ورزش فواید سالمتی زیادی دارد و همچنین خطر ابتال
به سرطان را کاهش میدهد ( .)8بر اساس مطالعات
اپیدمیولوژیک در مورد فعالیت بدنی و سرطان پستان ،شواهد
معتبری وجود دارد که فعالیت بدنی نه تنها میتواند در
پیشگیری از عود بیماری ،بلکه در کاهش خطر ابتال به سرطان
پستان در در دوران بعد از یائسگی ( 20درصد) نیز نقش مهمی
ایفا کند ( .)9فردریچ و همکاران ( )2002گزارش کردند فعالیت
جسمانی منظم به عنوان داروی پیشگیرانه قوی علیه سرطان
مقابله میکند و شیوع آن را تا  40درصد کاهش میدهد (.)10
امروزه مشخص شده بیتحرکی جسمانی با التهاب مزمن
همبستگی دارد ( )10در این راستا گزارش شده که شرکت در
فعالیتهای ورزشی منظم میتواند به صورت مثبت بر کاهش
سایتوکاینهای التهابی ،آمادگی بدنی و کیفیت زندگی در
بیماران مبتال به سرطان پستان تاثیر مثبت داشته باشد (.)11
با توجه به این که در تحقیقات گوناگون گزارش شده است که
 25درصد از انواع سرطانها ناشی از افزایش وزن ،چاقی و سبک
زندگی کم تحرک است ،این نوع سبک زندگی میتواند خطر
ابتال به سرطان را از راههای گوناگون مانند افزایش سطوح
تستوسترون و استروژن ،افزایش فرآیندهای التهابی و سرکوب
عملکرد ایمنی ،افزایش دهد ( .)12بنابراین کاهش سطوح
فعالیت بدنی و سبک زندگی کم تحرک میتواند موجب افزایش
شیوع سرطان در دنیا گردد و بر این اساس میتوان فعالیت بدنی

اثر تمرین استقامتی بر سایتوکاینهای سرمی زنان مبتال به سرطان پستان
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نتایج
 8هفته تمرین استقامتی موجب تغییر غلظتهای
استراحتی  IL-8 ،IL-10و تعداد گلبول های سفید سرم شد.
میزان تغییرات این سایتوکاین ها در جدول  1گزارش شده است.
همان گونه که مالحظه می شود تعداد گلبول های سفید در گروه
تمرین در مقایسه با گروه کنترل افزایش و غلظت  IL-8کاهش
پیدا کرد .اما در غلطت سرمی  IL-10تغییرات معناداری مشاهده
نشد.
همان طور که در جدول  2مالحظه میشود نتایج آزمون
تحلیل کورایانس برای مقادیر سرمی پیش آزمون و پس آزمون
نشان داد که  8هفته تمرین استقامتی بر غلظت سرمی IL-10

جدول  -1مقادیر غلظت  IL-8 ،IL-10و تعداد گلبولهای سفید بیماران قبل و بعد از اجرای پروتکل پژوهش
متغیر

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

تجربی

10/2±90/84

12/2±82/52

کنترل

11/3±66/13

11/2±73/25

تجربی

9/2±69/34

7/1±93/94

p

0/113

)pg/ml(IL-10

0/03

)pg/ml(IL-8
کنترل

9/1±13/62

9/1±03/96

تجربی

5/1±34/06

5/1±75/15

کنترل

4/1±53/12

4/1±58/19

تعداد گلبولهای سفید

*

0/019

*

* سطح معنیداری برابر با  0/05بود 20 .زن مبتال به سرطان پستان در گروه کنترل و  20زن در گروه تجربی قرار داشتند.

جدول  -2نتایج آزمون تحلیل کورایانس برای

IL-10

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

ارزش p

مدل تصحیح شده

2

12/99

2/25

0/118

IL-10

1

14/1

2/44

0/125

گروه

1

15/11

2/62

0/113

خطا

47

5/76

-

-

مقادیر اولیه
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 AXN300برای اندازه گیری ضربان قلب و برای محاسبه ضربان
قلب هدف از فرمول (سن× 208 -)0/7استفاده شد .همچنین
پس از آموزشهای الزم به آزمودنیها جهت اندازه گیری ضربان
قلب استراحت ،از آنها خواسته شد که ضربان قلب استراحتی
خود را صبح زود و قبل از جدا شدن از رختخواب اندازه گیری
کنند 24 .ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرین و پس از 12
ساعت ناشتایی شبانه نمونه خون اولیه به میزان  10سیسی از
ورید قدامی بازویی آزمودنیها گرفته شد .سپس نمونه های خون
با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفوژ شده و نمونه سرمی آن
ها جدا شد .سرم های خونی در دمای  -70درجه سانتی گراد
فریز گردید .پس از جمع آوری دادههای اولیه ،برنامه تمرین به
مدت  8هفته ادامه پیدا کرد .بعد از اتمام دوره تمرین و 48
ساعت پس از آخرین جلسه تمرین مجدداً نمونه خونی گرفته
شد .برای مقایسه متغیرهای پژوهش بعد از دوره تمرین استقامتی
دو گروه تجربی و کنترل ،از آزمون تحلیل کورایانس استفاده

گردید و سطح معناداری ( )a=0/05در نظر گرفته شد .کلیه
روشهای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخهی  21انجام
گرفت.
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جدول  -3نتایج آزمون تحلیل کورایانس برای

در نمونههای آزمایشگاهی میشود و در موشهای فاقد
رشد و متاستاز سلولهای سرطانی به مقدار قابل توجهی افزایش
پیدا میکند ( .)14این نتایج حاکی از اثرات ضد توموری IL-10
میباشد .شیری و همکاران ( )1393گزارش کردند که شش هفته
تمرین استقامتی موجب افزایش معنادار غلظت  IL-10در بافت
تومور موشهای ماده مبتال به سرطان پستان میشود ،که افزایش
این سایتوکاین با کاهش معنادار حجم تومور در موشها همراه
بوده است ،این کاهش حجم تومور با توجه به اثرات ضد توموری
 IL-10قابل توجیه است ( .)15نتایج پژوهش حاضر با پژوهش
شیری و همکاران ( )1393در رابطه با افزایش غلظت IL-10
همسو بوده است ،هر چند که در پژوهش حاضر  IL-10در سرم
بیماران سرطانی اندازه گیری شد ولی در پژوهش مورد اشاره این
سایتوکاین در بافت تومور اندازه گیری شده است .آنها علت
IL-10

IL-8

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

ارزش p

مدل تصحیح شده

2

18/68

5/63

0/007

IL-8

1

25/19

7/6

0/009

گروه

1

16/73

5/049

0/030

خطا

47

3/31

-

-

مقادیر اولیه

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل کورایانس برای سلولهای سفید خون
درجه آزادی

میانگین مربعات

F

ارزش p

مدل تصحیح شده

2

14/60

28/34

0/0001

IL-8

1

25/99

50/44

0/0001

گروه

1

3/079

5/049

0/019

خطا

47

0/515

-

-

مقادیر اولیه

بحث
 IL-10یک سایتوکاین ضد التهابی است که پاسخهای
را مهار میکند IL-10 .موجب مهار متاستاز سلولهای سرطانی
IL-8

197

کاهش حجم تومور در گروه تمرین استقامتی را به افزایش غلظت
 IL-10که سایتوکاینی ضدرگزا میباشد نسبت دادند ( .)13با
وجود این افزایش غیرمعنادار  IL-10در پژوهش حاضر با توجه
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زنان مبتال به سرطان پستان اثر معناداری ندارد ( .)P=0/113با
این وجود مقادیر  IL-10در این گروه به مقدار جزیی افزایش
یافت.
همان طور که در جدول  3مالحظه می شود نتایج آزمون
تحلیل کورایانس برای مقادیر سرمی پیش آزمون و پس آزمون
نشان داد که  8هفته تمرین استقامتی باعث کاهش غلظت سرمی
 IL-8در گروه تجربی زنان مبتال به سرطان پستان می شود
(.)P=0/03
همان طور که در جدول  4مالحظه می شود نتایج آزمون
تحلیل کورایانس برای مقادیر سرمی پیش آزمون و پس آزمون
نشان داد که  8هفته تمرین استقامتی تعداد سلولهای سفید
خون را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش میدهد
(.)P=0/019

اثر تمرین استقامتی بر سایتوکاینهای سرمی زنان مبتال به سرطان پستان

عبدالرضا کاظمی و همکاران

journal.fums.ac.ir

این آدیپوکاین در افراد مبتال به سرطان پستان باشد .همچنین
مدت زمان تمرین تحقیق حاضر نیز با تحقیق فوق مشابه بود (8
هفته و  3جلسه در هفته) .بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر
و گومز همکاران میتوان چنین گفت که زنان مبتال به سرطان
پستان با افزایش سن برای جلوگیری از افزایش عوامل التهابی و
کاهش سایتوکاینهای ضدالتهابی باید تمرینات ورزشی را با مدت
زمان بیش از  8هفته انجام دهند ( .)23در همین زمینه راجرز و
همکاران ( )2013گزارش کردند که  3ماه فعالیت ورزشی منجر
به افزایش معنادار  IL-10در زنان مبتال به سرطان پستان میشود
(.)24
مشاهده شده است که غلظت سرمی سایتوکاینهای التهابی
مثل  IL-6و  IL-8در بیماران مبتال به سرطان در مراحل ابتدایی
درمان بتوانند به عنوان شاخصی جهت پیش بینی پاسخ فرد بیمار
به درمان و بهبود بیماری در نظر گرفته شود .اگر چه این پاسخها
برای بازسازی آسیبهای بافتی ضروری است اما افزایش غلظت
برخی سایتوکاینها همانند سایتوکاینهای پیش برنده التهاب در
افراد مبتال به سرطان مضر است و میتواند در پیشرفت و عود
کردن بیماری نقش داشته باشد ( .)25عقیده بر آن است که IL-
 8در گردش عمدت ٌا از تومور ترشح میشود .همبستگی مثبتی
بین غلظت  IL-8در سیاهرگ تومور و میانگین چگالی عروق در
پژوهشهای گوناگون مشاهده شده است که بیانگر آن است
که  IL-8در گردش ممکن است منعکس کننده آنژیوژنز وابسته
به هایپوکسی در تومور باشد و این که این سایتوکاین میتواند
در مراحل گوناگون رشد و گسترش سرطان تاثیر فراوانی داشته
باشد ( IL-8 .)26در مراحل اولیه ابتال به سرطان و مرحله
پیشرفت بیماری نقش مهمی ایفا میکند .پژوهشهای گوناگون
نشان دادهاند که  IL-8نقش مهمی را در رشد تومور از طریق
تنظیم فرآیندهای بیولوژیکی گوناگون مثل تکثیر ،تمایز،
پاسخهای استرسی و آپوپتوز ایفا میکند (.)27
در پژوهش حاضر تعداد گلبولهای سفید خون نیز در گروه
تمرین کرده افزایش پیدا کرده است .از آن جا که سایتوکاینهای
التهابی و ضدالتهابی میتوانند تاثیرات مهمی بر عملکردهای
ایمنی به ویژه گلبولهای سفید خون داشته باشد و با توجه به
اینکه در پژوهش حاضر غلظتهای سرمی  IL-10افزایش غیر
معنادار و  IL-8کاهش معناداری پیدا کرده است ،احتماالً افزایش
گلبولهای سفید به دلیل تغییرات این سایتوکاینها در اثر
تمرینات ورزشی باشد ( 13 ،3و .)18
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به نقش مثبت  IL-10در کاهش روند سرطان میتواند از اهمیت
بالینی قابل توجهی برخوردار باشد و به لحاظ بالینی میتواند مهم
باشد .چاوی و همکاران ( )2007بیان داشتند  IL-10اثر بازداری
بر رشد و متاستاز سرطان پستان از طریق فعالسازی
لنفوسیتهای  Tسیتوتوکسیک دارد ( .)16در پژوهشی نشان
داده شد ناک اوت کردن ژن  IL-10موشها موجب افزایش بارز
خطر سرطانزایی و متاستاز تومور گردید ( .)17اثرات ضد التهابی
فعالیت ورزشی به مدت و شدت تمرین نیز بستگی دارد (.)18
شاید عدم افزایش معنادار در غلظت  IL-10به شدت پایین تمرین
نیز قابل استناد باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت  IL-8سرمی در زنان
مبتال به سرطان پستان در پاسخ به یک دوره تمرینات استقامتی
در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است .برخی از
سایتوکاینهای التهابی از قبیل  IL-6و  IL-8آنژیوژنز را تحریک
میکنند ( .)19پژوهشهای متعددی غلظت سرمی باالی IL-8
در بیماران مبتال به سرطان پستان را گزارش کردهاند که در اکثر
این پژوهشها غلظت باالی سرمی این سایتوکاین با نتایج ضعیف
درمانی همسو بوده است .گزارش شده است که در بیماران مبتال
به سرطان پستان در مقایسه با زنان سالم غلظت این سایتوکاین
باالتر است و این افزایش با مراحل درمان بیماری همبستگی دارد
(.)20
 IL-8در تنظیم کردن تکثیر رگهای خونی نقش دارد و
موجب تحریک آنژیوژنز میشود ،این سایتوکاین به همراه
گیرندههای خود میتواند تکثیر و تمایز سلولهای اندوتلیال
عروق را افزایش دهد ( .)21همچنین  IL-8زمانی که به
گیرندههایش بر سلولهای سرطانی متصل میشود ،میتواند
سبب رشد تومور و حتی متاستاز سلولهای سرطانی شود .نتایج
پژوهشی حاضر نشان داد تمرین هوازی به کاهش غلظت IL-8
سرمی در زنان مبتال به سرطان پستان منجر شد .بنابراین کاهش
غلظت در گردش این سایتوکاین در نتیجه دارو درمانی و تمرینات
ورزشی میتواند یکی از مسیرهای کنترل بیماری سرطان باشد
( .)22هم راستا با نتایج تحقیق حاضر گومز و همکاران ()2011
گزارش کردند که  8هفته تمرینات ورزشی تغییرات معناداری در
مقادیر  IL-10ایجاد نمیکند .از دالیل این همخوانی میتوان
استفاده از آزمودنیهای مشابه اشاره کرد .زیرا گومز و همکاران
نیز از زنان مبتال به سرطان پستان با میانگین سنی  50سال
استفاده کردند .پس شاید سن یکی از عوامل مهم در تغییرات
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نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر که نشان داد  8هفته تمرین
استقامتی باعث کاهش غلظت سرمی  IL-8و افزایش غیرمعنادار
غلظت  IL-10و تعداد گلبول های سفید خون در گروه تجربی

شد ،می توان اظهار کرد که تغییرات مرتبط با رشد و پیشرفت
سرطان تا حدود زیادی وابسته به تعادل سایتوکاینی است و
تغییرات این عوامل التهابی و ضد التهابی می تواند نقشی تعیین
کننده ای در پیشرفت و گسترش سرطان داشته باشد .به گونه
ای که کاهش سایتوکاین های التهابی و تومورزا و افزایش
سایتوکاین ضد التهابی و ضد توموری میتواند نقشی قابل توجه
در جلوگیری و کاهش پیشرفت سرطان داشته باشد .در نتیجه
استفاده از تمرینات ورزشی می تواند به عنوان یکی از هدف های
درمانی بالقوه سرطان پستان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد افسون
اشرف گنجویی و لیدا رادمهر در رشته فیزیولوژی ورزشی است.
بدینوسیله نویسندگان از همکاری بیمارستان باهنر کرمان و
بیماران مبتال به سرطان آن بیمارستان که در اجرای این پژوهش
ما را یاری کردند کمال تشکر را داریم.
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Abstract
Background & Objective: The regular exercise training is known as a preventive and adjuvant therapy
in inflammatory diseases such as cancer. The aim of this study was to determine the effect of the aerobic
training on IL-10 and IL-8 levels and the count of white blood cells (WBC) in women with breast cancer.
Material & Methods: The statistical society of the present study included Kerman women with breast
cancer. Forty patients with breast cancer were randomly divided into two groups: exercise (n = 20) and
control (n = 20). The exercise group performed the endurance training for 8 weeks with the intensity
between 40 to 55 percent of the target heart rate. Twenty four hours before the first session and 48 hours
after the last session of the exercise protocol, blood samples were taken from both groups and then IL-10
and IL-8 levels in serum were measured by ELISA via a Boster kit.
Results: The results of the present study showed that 8 weeks of the endurance exercise training did not
significantly increase the IL-10 (P=0.113) serum level, but increased the WBC count (p=0.019) and
decreased the serum level of IL-8 (p=0.03) significantly.
Conclusion: According to the results of the present study, regular endurance training via decreasing the
inflammatory factors can be considered as an effective factor along with other therapies in improving
breast cancer.
Key words: Endurance training, Breast cancer, IL-10, IL-8
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