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Background and Aims Exercise plays an important role in controlling the health of patients with breast 
cancer. This study aimed to review the effect of 10 weeks Pilates training on resistin and adiponectin of 
women with breast cancer.
Methods Statistical population of this quasi-experimental study were women with breast cancer who 
referred to health centers and private clinics in Shiraz City, Iran. Of them 24 women were selected as 
study sample. Subjects were randomly divided into groups of Pilates training and control. The training 
group performed Pilates for 10 weeks, 3 sessions per week and 60 minutes each session, but the control 
group did just their daily activities. Blood samples were taken before the study and 10 weeks later from 
all subjects. The data were analyzed by Kolmogorov- Smirnov, dependent t test and two-way ANOVA tests 
(P≤0.05).
Results Ten weeks Pilates training has significant effect on the reduction of resistin and adiponectin in 
women with breast cancer (P≤0.05). Also, Pilates training has no significant effect on fasting blood glu-
cose, body mass index, and waist to hip ratio of women with breast cancer (P≤0.05).
Conclusion Patients with breast cancer can benefit from Pilates training along with other routine thera-
pies. Further advances in the study of adipokines and their response to exercise may lead to improved 
conditions for patients with breast cancer. 
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زمینه و هدف فعالیت های ورزشی نقش مهمی در کنترل سالمت بیماران مبتال به سرطان پستان دارند. هدف این تحقیق، بررسی اثر 10 
هفته تمرینات پیالتس بر رزیستین و آدیپونکتین زنان مبتال به سرطان پستان است.

روش بررسی جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی، زنان مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و کلینیك های 
خصوصی شهرستان شیراز بودند. از بین مراجعه کنندگان 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در دو 
گروه تمرین پیالتس و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین پیالتس به مدت 10 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات 
منتخب پیالتس را انجام دادند. گروه کنترل در این مدت فقط فعالیت های روزمره خود را انجام دادند. نمونه گیری خونی قبل و بعد از 10 
هفته از تمامی آزمودنی ها به عمل آمد. به منظور تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری کالموگروف- اسمیرنوف، تی وابسته 

 .)P≤0/05( و آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد

یافته ها 10 هفته تمرینات منتخب پیالتس اثر معنی داری بر کاهش رزیستن و آدیپونکتین زنان مبتال به سرطان پستان دارد 
)P≤0/05(. با این وجود تمرینات پیالتس اثر معنی داری بر کاهش گلوکز ناشتا، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به لگن 

 .)P≤0/50( زنان مبتال به سرطان پستان ندارد

نتیجه گیری با توجه به یافته های پژوهش حاضر، بیماران مبتال به سرطان پستان می توانند از مزایای تمرینات پیالتس در کنار روش های 
درمانی دیگری بهره ببرند. پیشرفت های بیشتر در تحقیقات آدپیوکاین های مرتبط با یکدیگر و شناسایی پاسخ آن ها به ورزش ممکن است 

منجر به بهبود شرایط بیماران مبتال به سرطان پستان شود.

کلیدواژه ها: 
تمرین پیالتس؛ سرطان 

پستان؛ رزیستین؛ 
آدیپونکتین

مقدمه

سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان است که 
علت آن به طور کامل درک نشده است. به نظر می رسد عوامل 
متعددی شامل عوامل تولیدمثل و غدد درون ریز مانند ناپایداری، 
تاریخچه هورمونی و استفاده از هورمون درمانی در سرطان پستان 
دخیل باشد. عوامل دیگری همچون قرار گرفتن در معرض اشعه 
نداشتن  زیاد،  کالری  با  غذایی  رژیم های  الکل،  مصرف  یونیزه، 

فعالیت بدنی و چاقی نیز با سرطان پستان مرتبط است )1(. 

مطالعات نشان داده اند که سرطان ها با التهاب مزمن ناشی از 
عفونت یا حالت های التهابی با منشأهای گوناگون همراه هستند. 
در این میان سایتوکاین ها و گیرنده های آن ها عوامل کلیدی ای 

در التهاب ناشی از سرطان هستند که فراخوانی لکوسیت ها و 
عملکرد آن ها، تکثیر و بقای سلول و تهاجم و متاستاز تومور را 
تحت تأثیر قرار می دهند )2(. مطالعات انجام شده نشان می دهد 
آدیپوکاین هایی که بافت چربی ترشح می کند ممکن است در 
افزایش خطر ابتال به سرطان و نتایج نامطلوب سرطان سینه نقش 
داشته باشد )3(. گزارشات حاکی از این است که سطوح پایین 

آدیپونکتین با افزایش خطر سرطان پستان همراه است )4(. 

آدیپونکتین یکی از آدیپوسایتوکاین هایی است که با ویژگی های 
ضدالتهابی و حفاظتی برای کاهش مقاومت انسولینی از تصلب 
شرائین پیشگیری می کند )5(. رزیستین نیز آدیپوکاینی است 
که آدیپوسیت ها، ماکروفاژها و سلول های مغز استخوان آن را 
ابتدا در پاتوژنز مقاومت به انسولین  ترشح می کنند. رزیستین 
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داده اند که  نشان  اخیر  داده شد. مطالعات  در چاقی تشخیص 
رزیستین ممکن است واسطه ای در بسیاری از سرطان ها ازجمله 
سرطان سینه، کولورکتال، ریه و پروستات باشد )6(. سطوح باالی 
به  نسبت  پستان  به سرطان  مبتال  بیماران  در سرم  رزیستین 
گروه کنترل طبیعی مشاهده شده است )7(. عالوه بر این، سطح 
باالی رزیستین در سرطان سینه با افزایش درجه تومور، اندازه، 
متاستاز گره لنفاوی و پیش آگهی ضعیف تومور همراه بوده است 
)8(. میزان رزیستین سرم در بیماران مبتال به سرطان پستان به 

طور سیستماتیک افزایش می یابد و این نشان می دهد رزیستین 
در برابر اثربخشی شیمی درمانی تأثیر می پذیرد )9(.

ورزش می تواند در بهبود سالمت بازماندگان سرطان تأثیر داشته 
نشانگرهای  بر  ورزش  تأثیر  اندکی  مطالعات  وجود  این  با  باشد. 
همین  در  کرده اند.  ارزیابی  سرطان  تشخیص  از  پس  را  التهابی 
راستا یافته های مقدسی و همکاران )2012( نشان داد 12 هفته 
پیاده روی تغییر معنی داری در سطح آدیپونکتین پالسما در زنان 
دارای سرطان پستان ایجاد نکرد )10(. کیم و همکاران )2017( نیز 
نشان دادند سطح آدیپونکتین پس از 12 هفته تمرینات ورزشی 
در بیماران دارای سرطان پستان تغییر معنی داری نکرد )11(. با این 
حال برخی پژوهش ها نشان داده اند که سطوح آدیپونکتین زنان 
دارای سرطان پستان بعد از دوره تمرینات افزایش می یابد )13 ،12(. 

عالوه بر این، برخی مطالعات نشان داده اند مقادیر رزیستین 
پس از دوره تمرینات ورزشی تغییر نمی کند )14(. افزایش )15( 
و کاهش )17 ،16( مقادیر رزیستین پس از دوره تمرینات ورزشی 
در آزمودنی های غیرسرطانی نشان داده شده است. با این حال، 
پاسخ رزیستین به فعالیت های ورزشی در بیماران مبتال به سرطان 

سینه کمتر بررسی شده است. 

برای  را  پیالتس  ورزش  از  استفاده  مزایای  تحقیقات  برخی 
بازیابی سرطان سینه نشان می دهند )18(. پیالتس به مجموعه ای 
از تمرینات ورزشی تخصصی اطالق می شود که بر بدن و ذهن 
باال بردن قدرت و استقامت تمام  تأثیر می گذارد و ضمن  فرد 
اعضای بدن، عمقی ترین عضالت بدن را هدف قرار می دهد. این 
نوع تمرینات کم هزینه، سالم، ایمن و بدون اثرات جانبی است و 
بیماران به راحتی قادر به انجام حرکات آن هستند )19(. سطوح 
تمرینات  از  پس  سرطان  از  نجات یافته  زنان  در  آدیپونکتین 
از   .)13( می یابد  افزایش  معنی داری  طور  به  پیالتس  منتخب 
طرفی، آدیپونکتین با رزیستین ارتباط مستقیمی دارد و می تواند 

همبستگی زیادی نیز با برخی عوامل التهابی داشته باشد )20(. 

با این حال، اثر فعالیت ورزشی بر این دو عامل که همبستگی 
زیادی با یکدیگر دارند در بیماران دارای سرطان پستان بررسی 
نشده است. همچنین یافته های مربوط به پاسخ التهابی به ورزش 
طی شیمی درمانی کمیاب هستند. عالوه بر این، اثر نوع ورزش 
بر نشانگرهای التهابی که ارتباط مستقیمی با یکدیگر در بیماران 
مطالعات  از  بسیاری  شود.  روشن  باید  دارند  سرطان  به  مبتال 

ورزشی موجود کوتاه مدت هستند و ارزیابی ها پیگیری نشده اند. 
بنابراین، به منظور توسعه مداخالت ورزشی و رهنمودهای بالقوه 
برای حل مشکالت بازماندگان سرطان، آزمایشات با اندازه گیری 
دقیق و پیگیری میان مدت یا طوالنی مدت ضروری است. هدف 
مطالعه حاضر بررسی اثر 10 هفته تمرینات پیالتس بر رزیستین 

وآدیپونکتین زنان مبتال به سرطان پستان است. 

روش بررسی

مختلف  گروه های  آن  در  که  تحقیق  طرح  نوع  به  توجه  با 
آزمودنی های انسانی )گروه تجربی و گروه کنترل( در دو مرحله 
)پیش از تمرین و پس از 10 هفته تمرین( به لحاظ برخی متغیرها 
بررسی شدند، و در اجرای آن امکان کنترل تمامی عوامل اثرگذار 
انجام  روش  نداشت،  وجود  نیز  اندازه گیری شده  متغیرهای  بر 
تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق 
حاضر شامل 25 زن مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به 
مراکز بهداشتی درمانی و کلینیک های خصوصی شهرستان شیراز 
بود که دوره شیمی درمانی را تمام کرده بودند. 24 نفر از این افراد 
با توجه به جدول مورگان، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور 
تصادفی ساده در دو گروه همسان )به لحاظ جنس، سن و نژاد( 

تمرین پیالتس و کنترل قرار داده شدند. 

پس از گرفتن کد کمیته اخالق از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شهر  مطهری  درمانگاه  به  تحقیق،  اجرای  بر  مبنی  مرودشت 
شیراز مراجعه شد. پس از هماهنگی های الزم و بررسی پرونده 
که  افرادی  از  درمانگاه،  این  به  مراجعه کننده  بیماران  پزشکی 
مراحل شیمی درمانی را به اتمام رسانده بودند دعوت به عمل 
آمد تا به صورت داوطلبانه در کالس های پیالتس شرکت کنند. 
فرایند تحقیق طی یک جلسه توجیهی برای داوطلبان توضیح 
داده شد. بعد از تکمیل پرسش نامه سالمتی، فرم رضایت نامه و 
اطالعات عمومی، ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل سن، قد و 
وزن داوطلبان اندازه گیری شد. در ادامه، گروه تمرین به مدت 10 
هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرینات منتخب 
پیالتس را انجام دادند. گروه کنترل در این مدت فقط فعالیت های 

روزمره خود را انجام دادند. 

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: مبتالنبودن آزمودنی ها 
به بیماری های دیگر مانند بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری 
گذشته.  ماه  شش  طی  بدنی  فعالیت  نداشتن  و  دیابت  خون، 
تمرین،  جلسات  در  غیبت  شامل  مطالعه  از  خروج  معیارهای 

بازگشت بیماری و ابتال به دیگر بیماری ها طی دوره مداخله بود.

در این تحقیق برنامه تمرینات منتخب پیالتس بر اساس شدت 
آسان به سخت و با توجه به ضعف قسمت باالتنه و محدودیت 
با  تناوبی  تمرینات  از  و  تنظیم شد  با دست  انجام حرکات  در 

شدت های متوسط برای برنامه ریزی تمرین استفاده شد. 

»سید علی حسینی و همکاران. اثر ده هفته تمرینات پیالتس بر رزیستین و آدیپونکتین زنان مبتال به سرطان پستان«
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از 5 تا 10 دقیقه گرم کردن، ضربان  در این تمرینات پس 
قلب حدود 10 تا 20 درصد افزایش می یافت. در تمامی جلسات، 
متوسط ضربان قلب اندازه گیری و بر اساس آن شاخص تمرینی 
محاسبه می شد. این شاخص بیانگر تجویز نسخه فعالیت ورزشی 
است و در صورت اجرا در محدوده 42 تا 90 واحد، خطر ابتال 
به بیماری های مزمن را کاهش می دهد. این محدوده برای افراد 

مبتال به بیماری های مزمن مناسب است. 

تعیین   .1 می آید:  دست  به  زیر  مراحل  طبق  شاخص  این 
حداکثر ضربان قلب )سن-220(، 2. محاسبه ضربان قلب در هر 
جلسه تمرین، 3. تعیین میزان شدت )حداکثر ضربان قلب/ضربان 
قلب در هر جلسه تمرین(، 4. ثبت مدت زمان کل تمرین، و 5. 
ضرب عدد مرحله 3 در عدد مرحله 4. پس از محاسبه شاخص 
تمرینی و جمع سه جلسه در هفته، شاخص محاسبه شده در 

محدوده 42 تا 90 قرار می گرفت. 

شروع تمرینات با 10 دقیقه گرم کردن و از حرکات آهسته آغاز 
و به تدریج پیشرفته تر شد. پیشرفت در تمرینات با افزایش تکرار 
و مدت در نظر گرفته شد. در پایان گرم کردن، ضربان قلب 10 تا 
20 درصد افزایش  یافت و پس از آن برای اجرای صحیح برنامه 
تمام جلسات تمرینی  اندازه گیری شد. در  تمرین ضربان قلب 
ضربان قلب سه بار در انتهای گرم کردن، پس از شدت بیشینه و 
پایان تمرینات با ضربان سنج پوالر اندازه گیری شد. متوسط این 
ضربان در هر جلسه تمرینی برای اندازه گیری شاخص تمرین 
یادداشت شد. از ضربان قلب هر فرد برای سنجش شدت تمرین 
مناسب هر شخص استفاده می شد. در طول تمرین، کشش های 
ایستا با 4 تکرار برای هر تمرین و حداقل 10 تا 30 ثانیه انجام 
می گرفت. برای اطمینان از آب رسانی مناسب و تنظیم دمای بدن، 
نوشیدن آب پیش از تمرینات، حین تمرین و پس از تمرین تأکید 
می شد. اجرای تمرینات با 40 تا 60 درصد تکرار بیشینه و یک 
تا سه مرحله و با 8 تا 12 تکرار و حداکثر 15 تکرار در هر مرحله 

صورت می گرفت )21(. 

در جلسات تمرینی هدف این بود که عضالت بزرگ در یک 
روز تمرین داده شود و تأکید بر آب رسانی به بدن حین فعالیت و 
پس از آن بود. جلسات تمرینی از حالت ایستاده به روش صحیح 
پیالتس و با اجرای دم و بازدم صحیح به روش تمرینی پیالتس 
شروع شد. این تنفس باعث افزایش حجم ریوی و اکسیژن رسانی 
به بافت ها و اندام ها می شود. در تمرینات بر اجرای صحیح تنفس 
هم در ابتدا و هم حین انجام تمرینات تأکید می شد. پس از آن 
حرکات گرم کننده شامل گرم کردن مفاصل انجام می شد. سپس 
با فواصل استراحتی  حرکات تقویتی عضالت دست و سرشانه 
صورت می پذیرفت. بدین ترتیب تمرینات ادامه می یافت و در 
انجام می گرفت. این  آخر تمرینات کششی و سرد کردن بدن 
مراحل برای پیشبرد تمرینات و انجام حرکات پیشرفته تر است 
که عضالت باالتنه قوی تری نیاز دارد. تمرینات پیالتس تحت نظر 

مربی باشگاه صورت می گرفت که کارت دوره آموزشی تمرینات 
پیالتس را داشت. با توجه به اینکه بیشتر مطالعات 8 هفته )22-25( 
و 10 هفته )26( تمرینات پیالتس را بر عوامل آمادگی جسمانی 
و فیزیولوژیک در افراد عادی و بیماران مبتال به سرطان پستان 
)26( مؤثر گزارش کرده بودند، در این مطالعه 10 هفته تمرینات 

پیالتس بررسی شد.

به منظور بررسی اثر تمرینات پیالتس بر متغیرهای تحقیق در 
ابتدای تحقیق )پیش آزمون( و در پاپان هفته دهم، 48 ساعت 
تمامی  از  با پیش آزمون،  تمرینی مشابه  از آخرین جلسه  پس 
آزمودنی ها به صورت یک شب ناشتایی نمونه خون گرفته شد. 
آزمودنی های گروه کنترل در  از  نفر  پایان دوره تحقیق، 4  در 
پس آزمون حضور نداشتند. لذا تعداد افت آزمودنی های تحقیق 

حاضر 4 نفر بود. 

محیط لگن در پهن ترین قسمت در ناحیه لگنی اندازه گیری 
شد. از تقسیم محیط کمر بر محیط لگن نسبت دور کمر به لگن1 
محاسبه شد. پس وارد کردن اطالعات اولیه مثل جنسیت، سن و 
قد، فرد بدون جوراب روی جایگاه ویژه در دستگاه تجزیه وتحلیل 
ترکیب بدن، میزان وزن و شاخص توده بدنی به دست آمد. میزان 
گلوکز ناشتا به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز کیت شرکت پارس 
آزمون و با دستگاه اتو آنالیزور هیتاچی آلمان اندازه گیری شد. 
 LSBio اندازه گیری سطوح رزیستین با استفاده از کیت شرکت
ساخت کشور آمریکا و به روش ELISA انجام شد. سطوح سرمی 
 Adipogen.co-South آدیپونکتین سرم نیز با استفاده از کیت
یافته های  تجزیه وتحلیل  منظور  به  شد.  اندازه گیری   Korea
تحقیق از آزمون های آماری کالموگروف اسمیرنوف، تی وابسته و 
آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد. تمام عملیات آماری پژوهش 
 P≤0/05 نسخه 23 و سطح معناداری SPSS با استفاده از نرم افزار

در نظر گرفته شده است. 

یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها در جدول شماره 1 
آمده است. سطوح پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای تحقیق در 
گروه های تمرین پیالتس و کنترل در جدول شماره 2 آمده است. 
نتایج آزمون تی وابسته در جدول شماره 2 نشان می دهد که در 
 ،)t=-3/58 و P=0/004( گروه تمرین پیالتس سطوح رزیستین
ادیپونکتین )P=0/001 و t=-4/73( و گلوکز ناشتا )P=0/02 و 
t=-2/70( در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری 
در سطوح  معنی داری  تفاوت  این وجود  با  است.  یافته  کاهش 
شاخص توده بدن )P=0/10 و t=-1/75( و نسبت دور کمر به لگن 
)P=0/19 و t=-1/35( در پیش آزمون و پس آزمون وجود ندارد. 
 P=0/31( در گروه کنترل تفاوت معنی داری در سطوح رزیستین
توده  شاخص   ،)t=0/56 و   P=0/58( ناشتا  گلوکز   ،)t=1/07 و 

1. Waist-Hip Ratio (WHR)
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 P=0/10( و نسبت دور کمر به لگن )t=1/04 و P=0/33( بدن
و t=1/83( در پیش آزمون و پس آزمون وجود ندارد. با این وجود 
سطوح ادیپونکتین در پس آزمون به طور معنی داری نسبت به 

.)t=-2/65 و P=0/03( پیش آزمون کاهش یافته است

نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد تمرین پیالتس 
اثر معنی داری بر گلوکز ناشتای زنان مبتال به سرطان پستان ندارد 
)F=1/33 ،P=0/25 با اندازه اثر 0/03(. زمان اندازه گیری نیز اثر 
معنی داری بر گلوکز ناشتای زنان مبتال به سرطان پستان ندارد 

جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های گروه های تمرین پیالتس و کنترل

متغیر
گروه

کنترل )8 نفر(تمرین پیالتس )12 نفر(

7/31±6/3049/12±49/66سن )سال(

5/42±5/89155/62±159/00قد )سانتی متر(

9/25±14/1769/90±67/68وزن )کیلوگرم(

جدول 2. سطوح پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای تحقیق در گروه های تمرین و کنترل به همراه نتایج آزمون تی وابسته

انحراف استاندارد±میانگینزمان اندازه گیریگروهمتغیر
نتیجه آزمون تی

tP

رزیستین

تمرین پیالتس
79/82±3761/494پیش آزمون

٭3/580/004-
47/49±3104/516پس آزمون

کنترل
80/39±3748/531پیش آزمون

1/070/31
59/81±3756/495پس آزمون

ادیپونکتین

تمرین پیالتس
60/24±482/105پیش آزمون

٭4/730/001-
18/32±274/98پس آزمون

کنترل
28/73±500/131پیش آزمون

٭2/650/03-
10/81±436/140پس آزمون

گلوکز ناشتا
 )میلی گرم در دسی لیتر(

تمرین پیالتس
08/93±102/14پیش آزمون

٭2/700/02-
50/42±91/3پس آزمون

کنترل
87/03±99/6پیش آزمون

0/560/58
75/24±100/7پس آزمون

شاخص توده بدن
 )وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر(

تمرین پیالتس
67/27±26/5پیش آزمون

-1/750/10
70/10±25/5پس آزمون

کنترل
92/06±28/4پیش آزمون

1/040/33
20/71±29/3پس آزمون

نسبت دور کمر به لگن
 )دور کمر به سانتی متر بر دور باسن به 

سانتی متر(

تمرین پیالتس
83/05±0/0پیش آزمون

-1/370/19
81/07±0/0پس آزمون

کنترل
80/04±0/0پیش آزمون

1/830/10
82/05±0/0پس آزمون

* نشان دهنده معنی داری
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)F=2/54 ،P=0/12 با اندازه اثر 0/06(. با وجود این اثر تعاملی 
تمرین پیالتس و زمان اندازه گیری بر گلوکز ناشتای زنان مبتال 
به سرطان پستان معنی دار نیست )F=3/53 ،P=0/06 با اندازه اثر 
0/08(. همچنین تمرین پیالتس اثر معنی داری بر شاخص توده 
بدن زنان مبتال به سرطان پستان ندارد )F=3/53 ،P=0/06 با 
اندازه اثر 0/08(. زمان اندازه گیری نیز اثر معنی داری بر شاخص 
 F=0/05 ،P=0/82( توده بدن زنان مبتال به سرطان پستان ندارد
با اندازه اثر 0/001(. با این وجود اثر تعاملی تمرین پیالتس و زمان 
اندازه گیری بر شاخص توده بدن زنان مبتال به سرطان پستان 

معنی دار نیست )F=0/16 ،P=0/68 با اندازه اثر 0/005(. 

عالوه بر این، تمرین پیالتس اثر معنی داری بر نسبت دور کمر 
به لگن زنان مبتال به سرطان پستان ندارد )F=0/15 ،P=0/69 با 
اندازه اثر 0/004(. زمان اندازه گیری نیز اثر معنی داری بر نسبت 
 ،P=0/92( دور کمر به لگن زنان مبتال به سرطان پستان ندارد
F=0/009 با اندازه اثر 0/001(. با وجود این اثر تعاملی تمرین 
پیالتس و زمان اندازه گیری بر نسبت دور کمر به لگن زنان مبتال 
به سرطان پستان معنی دار نیست )F=1/45 ،P=0/23 با اندازه اثر 

0/03( )جدول شماره 3(. 

نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه در جدول شماره 3 نشان 

کاهش  بر  معنی داری  اثر  پیالتس  تمرین  هفته   10 می دهد 
 F=8/64 ،P=0/006( رزیستین زنان مبتال به سرطان پستان دارد
با اندازه اثر 0/19(. زمان اندازه گیری نیز اثر معنی داری بر رزیستین 
زنان مبتال به سرطان پستان ندارد )F=0/85 ،P=0/36 با اندازه اثر 
0/02(. با این وجود اثر تعاملی تمرین پیالتس و زمان اندازه گیری 
بر کاهش رزیستین زنان مبتال به سرطان پستان معنی دار است 
)F=9/11 ،P=0/005 با اندازه اثر 0/20(. همچنین نتایج نشان 
آدیپونکتین  بر کاهش  معنی داری  اثر  پیالتس  تمرین  می دهد 
زنان مبتال به سرطان پستان دارد )F=5/70 ،P=0/02 با اندازه اثر 
0/13(. زمان اندازه گیری نیز اثر معنی داری بر کاهش آدیپونکتین 
با   F=13/14  ،P=0/001( دارد  پستان  سرطان  به  مبتال  زنان 
اندازه اثر 0/26(. با این وجود اثر تعاملی تمرین پیالتس و زمان 
اندازه گیری بر کاهش آدیپونکتین زنان مبتال به سرطان پستان 

معنی دار نیست )F=3/67 ،P=0/06 با اندازه اثر 0/09(.

بحث 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد 10 هفته تمرینات پیالتس بر 
کاهش آدیپونکتین زنان مبتال به سرطان پستان تأثیر دارد. با 
وجود این اثر معنی داری بر کاهش گلوکز ناشتا، شاخص توده بدن 
و نسبت دور کمر به لگن زنان مبتال به سرطان پستان نداشت. 

جدول 3. نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه برای بررسی تمرینات پیالتس بر متغیرهای تحقیق

اندازه اثرسطح معنی داریFعاملمتغیر

رزیستین

0/0060/19٭8/64تمرین

0/850/360/02زمان اندازه گیری

0/0050/20٭9/11تعامل تمرین و زمان اندازه گیری

ادیپونکتین

0/020/13٭5/70تمرین

0/0010/26٭13/14زمان اندازه گیری

3/670/060/09تعامل تمرین و زمان اندازه گیری

گلوکز ناشتا

1/330/250/03تمرین

2/540/120/06زمان اندازه گیری

3/530/060/08تعامل تمرین و زمان اندازه گیری

شاخص توده بدن

3/530/060/08تمرین

0/050/820/001زمان اندازه گیری

0/160/680/005تعامل تمرین و زمان اندازه گیری

نسبت دور کمر 
به لگن

0/150/690/004تمرین

0/0090/920/001زمان اندازه گیری

1/450/230/03تعامل تمرین و زمان اندازه گیری

* نشان دهنده معنی داری 
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مکانیسم های عمل آدیپونکتین در سرطان و ارتباط آن با عوامل 
آنزیمی و هورمونی تا حدی گزارش شده است. آدیپونکتین از 
طریق چند سازوکار اثرات ضد و بدخیمی دارد. آدیپونکتین با 
 AMPK کند.  فعال  را   2AMPK می تواند  گیرنده اش  به  اتصال 
مهار  را  تری گلیسریدها  و  کلسترول  سنتز  در  مهم  آنزیم های 

می کند )27(. این آنزیم ها در سرطان پستان نقش زیادی دارند. 

کلسترول پیش ساز هورمون های استروئیدی، به ویژه استروژن 
است که در سرطان پستان نقش بارزی دارد. آدیپونکتین به طور 
معکوس با سطح استروژن رابطه دارد. آدیپونکتین بر خطر سرطان 
است.  اثرگذار  استروژن  گردشی  سطوح  دادن  تغییر  با  پستان 
همچنین آدیپونکتین حساسیت بافت های محیطی به انسولین 
را تحریک می کند. به طوری که سطوح کاهش یافته آدیپونکتین 
با افزایش سطوح انسولین همراه است که این با مقاومت انسولین 

همراه است )28(. 

انسولین تکثیر سلول های سرطان پستان را از طریق اتصال 
و پیام دهی گیرنده های انسولین و فاکتور شبه انسولین تحریک 
می کند. به عالوه، انسولین اثر تقویت کنندگی بر اثرات میتوژنیک 
استروژن دارد و می تواند تولید عامل رشد اندوتلیال عروقی را 
افزایش دهد که در رگ زایی تومور نقش دارد )29(. عالوه بر این 
آدیپونکتین اثر متضادی بر پیام دهی لپتین دارد. لپتین، تکثیر، 
رگ زایی  همین طور  و  سرطانی  سلول های  تهاجم  و  مهاجرت 
تومور را افزایش می دهد. آدیپونکتین تکثیر و مهاجرت سلول های 
القا  را  کاسپازها  فعال سازی  آبشار  و  می کند  مهار  را  اندوتلیال 
می کند که موجب مرگ سلولی می شود. لذا درمان با آدیپونکتین 
موجب تعدیل وضعیت آپوپتوز سلول های سرطان پستان انسان 
می شود که در مسیرهای پیام دهی سلولی همراه با سرطان زایی 
درگیر است )30(. شناسایی تغییرات سطوح آدیپونکتین به دنبال 
فعالیت ورزشی می تواند به درک بهتر تغییرات آن در این بیماران 

و توصیه های بعدی کمک کند. 

نتایج تحقیق حاضر با یافته های مقدسی و همکاران )2012( 
تغییر  عدم  آنان  ندارد.  همخوانی   )2017( همکاران  و  کیم  و 
معنی دار سطح آدیپونکتین پس از تمرینات ورزشی را در بیماران 
دارای سرطان پستان گزارش دادند )11 ،10(. عدم افزایش سطح 
آدیپونکتین در پژوهش های فوق ممکن است به دلیل عدم بهبود 
معنی دار ترکیب بدن به ویژه وزن و شاخص توده بدن باشد. با 
این حال برخی پژوهش ها نشان داده اند که سطوح آدیپونکتین 
زنان دارای سرطان پستان بعد از دوره تمرینات افزایش می یابد 
)13 ،12(. در تحقیقاتی که افزایش سطوح آدیپونکتین زنان دارای 

سرطان پستان را بعد از دوره تمرینی گزارش کرده اند، تغییرات 
مقاومت به انسولین و سطوح چربی را علت نتایج به دست آمده 
ذکر کرده اند. سن و جنسیت نیز ازجمله عواملی هستند که بر 

2. Adenosine Monophosphate-Activated Protein Kinase

میزان آدیپونکتین تأثیرگذارند )31(. 

از آنجایی که در مطالعات مختلف از گروه های سنی متفاوت 
از  متفاوتی  مقادیر  سنی  گروه های  این  است،  شده  استفاده 
سطوح  همچنین  می دهند.  نشان  خون  در  را  آدیپونکتین 
مزمن  التهابی  بیماری های  و  چاقی  با  می تواند  آدیپونکتین 
مرتبط باشد. بنابراین وضعیت پایه آزمودنی ها می تواند در نتایج 
به دست آمده به دنبال فعالیت ورزشی اثرگذار باشد. از آنجایی که 
در تحقیق حاضر آزمودنی ها چاق نبودند و بیماری های التهابی 
نداشتند می توان نتیجه  گرفت که کاهش آدیپونکتین به دنبال 
تحقیقات  به هر حال  است.  انتظار  قابل  امری  فعالیت ورزشی 

بیشتری برای تفسیر و تبیین بهتر نتایج نیاز است. 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد 10 هفته تمرینات پیالتس موجب 
عاملی  رزیستین  شد.  سرطان  به  مبتال  زنان  رزیستین  کاهش 
است که افزایش سطح سرمی آن در سرطان سینه در موارد بعد 
از یائسگی در برخی مطالعات نشان داده شده است )32(. اسیری 
و همکاران )2015( گزارش کردند که در بیماران یائسه مبتال به 
سرطان پستان، سطوح رزیستین با اندازه تومور، متاستاز گره لنفاوی 
و درجه بندی بافتی همبستگی مثبت دارد )32(. برخی مطالعات 
نشان داده اند مقادیر رزیستین پس از دوره تمرینات ورزشی کاهش 
می یابد )17 ،16(. طبق پژوهش های صورت گرفته به نظر می رسد 
پاسخ مقادیر رزیستین در بیماران مبتال به سرطان پستان به دنبال 
تمرینات ورزشی بررسی نشده است و تحقیق حاضر جزء اولین 
مطالعاتی است که تأثیر فعالیت ورزشی را بر مقادیر رزیستین در 

آزمودنی های دارای سرطان پستان بررسی می کند. 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات پیالتس تأثیر معنی داری 
بر کاهش رزیستین در بیماران مبتال به سرطان پستان دارد. تغییرات 
به دست آمده در وزن، توده چربی، شاخص های آنتروپومتریکی و 
بر  محتمل  مکانیسم های  عنوان  به  پیش التهابی  سایتوکین های 
مقادیر رزیستین به دنبال تمرینات ورزشی مطرح هستند. مطالعات 
توسط  کلی  طور  به  رزیستین  انسان،  در  که  کرده اند  گزارش 
سلول های ایمنی یا ماکروفاژها تولید می شود و نقش آن در تمایز 
مونوسیت به ماکروفاژ نیز پیشنهاد شده است. درمان ماکروفاژها 
با رزیستین تولید سایتوکاین های التهابی IL-12 و TNF-α را القا 
می کند )33(. بنابراین، افزایش سطح رزیستین در بیماران مبتال به 
سرطان پستان در تحقیق حاضر پس از دوره تمرینات پیالتس 
ممکن است با فعال سازی ماکروفاژها به عنوان بخشی از فرایندهای 

التهابی توضیح داده شود. 

پیشرفت  در  را  رزیستین  نقش  منتشرشده  مطالعات  دیگر 
سرطان، تهاجم و متاستاز گزارش کرده اند. رزیستین به منظور 
افزایش تسریع در سرطان پروستات همراه با پتانسیل مهاجرت 
و متاستاز کندروسارکوم نشان داده شده است )34(. عالوه بر این، 
آنتی بادی  که  موش هایی  در  که  شد  داده  نشان  مطالعه ای  در 
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رزیستین دریافت می کنند، میزان بروز سرطان و متاستاز ریه به 
طور قابل توجهی کاهش می یابد )6(. عالوه بر این، نقش آن در 
پیشبرد چسبندگی سلولی به عروق اندوتلیوم نیز در کارسینومای 

سلول های کبدی دیده می شود )35(. 

در برخی مطالعات، اهمیت رزیستین در شکل گیری عروق 
جدید گزارش شده است. رزیستین تشکیل مویرگی و تکثیر 
و مهاجرت سلول های اندوتلیال را تحریک می کند. در برخی 
 CAP1 مطالعات قبلی، بیان بیش از حد گیرنده رزیستین و
در سرطان پستان گزارش شده و با پیشرفت پاتولوژی بیماری 
به  کمک  در  رزیستین  ابتدا  در  اگرچه   .)36( است  مرتبط 
مقاومت به انسولین در نظر گرفته شد، اخیراً نشان داده شده 
است که رزیستین می تواند باعث بروز حالت پیش التهابی شود. 
شواهد حاکی از ارتباط التهاب با افزایش خطر سرطان پستان 
است. در واقع رزیستین ممکن است یک پیوند مولکولی میان 
التهاب و سرطان پستان ایجاد کند. بیان رزیستین طی تمایز 
نقش  نشان دهنده  که  می یابد  افزایش  ماکروفاژ  مونوسیت 

رزیستین در عملکرد مونوسیت ماکروفاژ است )37(. 

عالوه بر این، رزیستین خواص ضدالتهابی قوی ای با تنظیم 
NF- مقادیر سایتوکاین های پیش التهابی، احتمااًل از طریق مسیر

κB دارد که حاکی از نقش رزیستین در روند التهاب است )38(. 
با توجه به این مطالعات، بیان باالی رزیستین رفتار بدخیمی را 
با  آنجایی که رزیستین  از  افزایش می دهد.  در سرطان پستان 
آدیپونکتین ارتباط مستقیمی دارد، بنابراین کاهش آدیپونکتین 
درنتیجه تمرینات ورزشی می تواند موجب کاهش رزیستین شود. 
مهار رزیستین ممکن است رویکردی امیدوارکننده برای درمان 
سرطان در آینده باشد. تمرینات پیالتس با افزایش تحریک عصب 
واگ و کاهش سایتوکاین های التهابی که در ابتال به بیماری های 
مزمن نقش مهمی دارند، کاهش چربی احشایی، کاهش استرس 
وضعیت  بر  می تواند  انسولین  حساسیت  بهبود  و  اکسایشی 

متابولیکی تأثیر داشته باشد )39(.

با این حال افزایش و عدم تغییر مقادیر رزیستین پس از دوره 
تمرینات ورزشی در آزمودنی های غیرسرطانی نشان داده شده 
است )15 ،14(. تناقض در مطالعات را می توان به تفاوت مداخالت 
ورزشی )مدت، نوع و شدت( و همچنین آزمودنی ها نسبت داد. 
با توجه به اینکه روش های مختلفی برای درمان بیماران مبتال به 
سرطان پستان صورت گرفته است، نوع درمان می تواند با توجه به 
درجه و سختی بیمار متفاوت باشد )40(. بر اساس شواهد محدود 
تا به امروز، تحقیقات بیشتری نیاز است تا واکنش رزیستین به 

ورزش و نقش احتمالی آن در سرطان پستان را توضیح دهد. 

نتیجه گیری

پیالتس  تمرینات  هفته  داد 10  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج 
موجب بهبود سطوح سرمی رزیستن و آدیپونکتین زنان مبتال 

به سرطان پستان می شود. این بهبود از تغییرات ایجادشده در 
گلوکز ناشتا، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به لگن مستقل 
به  مبتال  بیماران  حاضر،  پژوهش  یافته های  به  توجه  با  است. 
سرطان پستان می توانند از مزایای تمرینات پیالتس در کنار دیگر 
روش های درمانی بهره ببرند. پیشرفت های بیشتر در تحقیقات 
آدپیوکاین های مرتبط با یکدیگر و شناسایی پاسخ آن ها به تمرین 
به سرطان  مبتال  بیماران  بهبود شرایط  به  منجر  است  ممکن 

پستان شود.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

سرمی  سطوح  بر  پیالتس  تمرینات  اثرگذاری  به  توجه  با 
رزیستین و آدیپونکتین، برنامه ریزان مراقبت بهداشتی می توانند 
تمرینات  این  از  پستان،  سرطان  به  مبتال  زنان  بازتوانی  برای 
استفاده کنند تا بتوانند در کنار درمان دارویی، کمک شایانی به 

این بیماران داشته باشند.

مالحظات اخالقی

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در   IR.SUMS.REC.1395.114 شماره  با  حاضر  مطالعه 
کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه شیراز تأیید شد. در ابتدای 
شروع تحقیق حاضر تمامی آزمودنی ها فرم رضایت نامه آگاهانه را 
تکمیل کردند. اطالعات تمامی آزمودنی ها محرمانه ثبت می شد و 
آزمودنی ها عالوه بر اطالع کامل از روند تحقیق، مختار بودند در 

هر زمان از فرایند تحقیق، از ادامه کار خارج شوند.

حامي مالي

آزاد  دانشگاه  معنوی  و  مادی  حمایت های  با  حاضر  مطالعه 
اسالمی واحد مرودشت انجام شد.

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان نشده است.

تشکر و قدردانی

این  در  که  آزمودنی هایی  تمامی  از  نویسندگان  بدین وسیله 
مطالعه شرکت داشتند، تشکر و قدردانی می کنند.
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