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Abstract
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Introduction: Cancer is one of causes of death in the world that resulting of abnormal cells growth
in the body.
Methods: 20 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups including: control, aerobic, nettle
and aerobic + nettle. The training program included running on a treadmill for 30 minutes at a speed
of 16 meters per minute. One meter per minute was added every week until it reached 22 meters
per minute in the eighth week. The experimental group consumed 30 mg / kg / day of nettle ethanol
extract orally for 8 weeks. RT PCR was used to measure the expression of MMP2 and FGF2 genes.
Results: Data analysis showed that consumption of nettle extract and endurance training did not have
a significant effect on MMP2 and FGF2 gene expression in different groups (p = 0.064, p = 0.405,
respectively). Although a decrease in MMP2 and FGF2 gene expression was observed in nettle and
hybrid groups; but it did not reach a significant level.
Conclusions: The results showed that nettle may reduce angiogenic activity and cancer prognostic
factor in mice with melanoma.
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تاثیر مصرف عصاره گزنه و تمرینات هوازی بر بیان ژن  MMP2و  FGF2در موش های مبتال به
سرطان مالنوما

وحید ذوالقدری ،1علیرضا براری ،*2آسیه عباسی دلویی ،3حسین عابد نطنزی

4

 -1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد آیت اهلل آملی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
 -4استادیار،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
نویسنده مسئول :علیرضا براری ،دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران.
ایمیلalireza54.barari@gmail.com :
			
تاریخ دریافت1400/10/22 :

تاریخ پذیرش1400/11/26 :

چکیده
مقدمه :سرطان یکی از علل مرگ و میر در جهان است که در نتیجه رشد غیرطبیعی سلول ها در بدن ایجاد می شود.
روش کار 20 :موش صحرایی نر ويستار به صورت تصادفی به  4گروه شامل گروه های :کنترل ،هوازی ،گزنه و هوازی+گزنه تقسیم شدند.
برنامه تمرین شامل دویدن روی تردمیل بدون شیب به مدت  30دقیقه و با سرعت  16متر در دقیقه بود .هر هفته یک متر بر دقیقه اضافه شد
تا در هفته هشتم به  22متر بر دقیقه رسید .گروه تجربی میزان  mg/kg/day 30عصاره اتانولی گیاه گزنه را به روش خوراکی و به مدت 8
هفته مصرف کردند .برای اندازه گیری میزان بیان ژن  MMP2و  FGF2از  RT PCRاستفاده شد.
یافته ها :تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مصرف عصاره گزنه و تمرینات استقامتی بر بیان ژن  MMP2و  FGF2در گروه های مختلف
تاثیر معناداری ندارد (به ترتیب  .)p=0.064 ,p=0.405اگرچه روند کاهشی در بیان ژن  MMP2و  FGF2در گروه های گزنه و ترکیبی مشاهده
شد؛ ولی به سطح معناداری نرسید.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که احتمال دارد گزنه فعالیت آنژیوژنیک و میزان فاکتور پیش آگهی سرطان را در موشهای مبتال به سرطان
مالنوما کاهش دهد.
کلیدواژه ها :عصاره گزنه ،MMP2، FGF2 ،سرطان مالنوما.
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مقدمه
رسطان رشد و تکثیر کنتـــرل نشـــده ســـلول هـــا ي غیـــر طبیعی در بدن
میباشــد و یــک بیــاري مهلــک بــا آمـــار مــرگ و میــر بــاال هســـت کـــه
درگیـريهـــاي روانـــی و اقتصـادي زیـادي را بـه دنبـــال دارد ( .)1درمـان
و پیشگیري از ســـرطان یـــک چـــالش بـزرگ در جوامـــع برشي در رسارس
دنیــا بــه شــار م ـیرود .می ـزان شــیوع آن در کشــورهاي دنیــا متفــاوت
گــزارش شــده اســـت و روز بــه روز در حــال افزایــش میباشــد (.)2
برابــر آمارهــای منتــر شــده در مجمــوع ســاالنه  50میلیــون مــرگ در
جهــان روی میدهــد کــه بیــش از  5میلیــون آنهــا بــه انــواع مختلــف

رسطــان نســبت داده مــی شــوند .مالنومــای بدخیــم  2درصــد از کل
رسطانهــا را شــامل مــی شــود ،ولــی عامــل  1درصــد مــرگ و میرهــای
ناشــی از رسطــان اســت .عوامــل مســتعد کننــدهی ایــن بیــاری داشــن
نــژاد ســفید ،در معــرض آفتــاب شــدید قـرار گرفــن ،ســابقهی خانوادگــی،
ژنتیــک ،ســابقهی مالنومــای قبلــی ،رسکــوب ایمنــی و خــال هــای غیــر
طبیعــی اســت .بررســی دادههــای پزشــکی در آمریــکا بیــن ســال هــای
 1975تــا  2006نشــان داد کــه میـزان بــروز مالنــوم در میــان زنــان بیشــر
از مــردان اســت و ســن بــروز ایــن رسطــان بــاالی  40ســال میباشــد
و می ـزان مــرگ و میــر در میــان اف ـراد ســالخورده و میــان ســال بیشــر

وحید ذوالقدری و همکاران

اســت ( .)3متاســتاز فرآینــد پیچیــدهی چنــد مرحلــه ای اســت کــه در
نتیجــهی گســرش ســلولهای رسطانــی از یــک ضایعــهی اصلــی بــه
عضــو و یــا اندامهــای بــدن ایجــاد شــده و منجــر بــه افزایــش مــرگ
و میــر میگــردد .ســلولهای متاســتاتیک دارای ویژگیهــای منحــر
بــه فــردی هســتند کــه آنهــا را قــادر بــه تکثیــر و مهاجــرت بــه بافــت
هــای طبیعــی غیرآلــوده میکننــد .مهاجــرت از طریــق خــون یــا غــدد
گزایــی و مــرف مــواد الزم
لنفــاوی اتفــاق میافتــد و همزمــان بــا ر 
بـرای رشــد بــه بافــت هــای دوردســت حملــه میکنــد ( .)4آنژیوژنــز یــا
گزایــی بــه معنــی تشــکیل مویرگهــای جدیــد از عــروق اولیــه اســت
ر
کــه در حــاالت مختلــف پاتولوژیــک از قبیــل رشــد تومــور ،متاســتاز و
همچنیــن در فرآیندهــای فیزیولوژیــک ماننــد رشــد و منــو ارگان ،ترمیــم
زخــم و تولیــد مثــل دخالــت دارد .فرآینــد آنژیوژنــز نــه تنهــا در القــای
رشــد تومــور بلکــه در فرآینــد پیچیــده گســرش و متاســتاز تومورهــا کــه
شــامل دورشــدن ســلولهای رسطانــی از محــل اولیــه خودشــان ،مهاجــرت
آنهــا در طــول عــروق خونــی و لنفــاوی و پراکنــده شــدن آنهــا در نقــاط
دوردســت اســت ،نیــز نقــش مهمــی دارد .بــه ایــن ترتیــب کــه هــر چــه
عــروق بیشــری در بافــت تومــور تشــکیل میشــود ،ســلولهای تومــور
بیشــری از دیــواره نفوذپذیــر عــروق عبــور میکننــد و وارد گــردش
خــون مــی شــوند .بنابرایــن درمانهــای آنتیآنژیوژنیــک در جلوگیــری از
رشــد و متاســتاز تومورهــا مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفتــه انــد (.)5
 FGFتولیــد شــده بهوســیله ســلولهای رسطانــی باعــث القــای تکثیــر
و افزایــش زنــده مانــدن ســلولها اندوتلیــال میشــود ،FGFs ،فعــال
کننــده کالژنــاز هســتند و جوانهزنــی رگهــای جدیــد را از عــروق خونــی
منجــر میشــوند .بــاو ر بــر ایــن اســت درحالـ ی کــه  VEGFبـرای آغــاز
گزایــی و
گزایــی در تومورهــا عمــل میکنــد FGF ،ب ـرای نگ ـهداری ر 
ر
پیرشفــت آن مــورد نیــاز میباشــد (.)6مطالعــات متعــددی همبســتگی
بیــن تولیــد عوامــل آنژیوژنــز و عــود ،متاســتاز و پیشآگهــی ضعیــف
در بیــاران مبتالبــه رسطــان را نشــان میدهنــد .بیــاران مبتــا بــه
رسطــان کلیــه بــا ســطﺢ باالیــی از فاکتــور آنژیوژنیــک  bFGFنســبت
بــه بیــاران بــا ســطوح پاییــن  bFGFدر تومورهــای اولیــه میـزان بقــای
کمــری دارنــد .درنتیجــه افزایــش آنژیوژنــز بــا توجــه بــه تولیــد bFGF
ممکــن اســت منجــر بــه افزایــش پتانســیل متاســتاتیک و در نتیجــه
کاهــش بقــای بیــاران شــود (.)7
ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻭﺭﺯﺵ ﻣـﻨﻈﻢ ﺧﻄـﺮ ﺍﻧـﻮﺍﻉ رسطــان را
کاهــش مــی دهــد ( )8و موجــب کاهــش حجــم تومــور میگــردد .بــا
ایــن وجــود ســاز و کارهــای آن بــه طــور دقیــق مشــخص نشــده اســت.
زیلینســکی و همــکاران ( )2004گــزارش کردنــد فعالیــت اســتقامتی
چگالــی ماکروفاژهــا و نوتروفیلهــای داخــل تومــوری کــه در تولیــد
ســایتوکاین هــای رگ زا نقــش دارنــد را بــه ویــژه در مراحــل اولیــه رشــد
13
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تومــور کاهــش میدهــد و منجــر بــه کاهــش حجــم تومــور میشــود
( .)9مورفــی و همــکاران ( )2011نیــز کاهــش حجــم تومــور را در
مــوش هــای رسطانــی گــروه تجربــی کــه بــه مــدت  20هفتــه فعالیــت
اســتقامتی انجــام مــی دادنــد را مشــاهده کردنــد و آن را بــه افــت
عوامــل التهابــی نســبت دادنــد ( .)10برخــی پژوهشهــا نشــان داده
انــد فعالیــت ورزشــی منظــم دارای اثـرات ضدالتهابــی اســت و موجــب
کاهــش ســطوح مارکرهــای التهابــی در افـراد ســامل و بیــاران مبتــا بــه
بیــاری هــای متابولیکــی میشــود .ایــن احتــال وجــود دارد کــه ورزش
منظــم از طریــق افــت عوامــل التهابــی از جملــه  TNF-αکــه بــه عنوان
پــل ارتباطــی بیــن التهــاب و رسطــان معرفــی شــده اســت ،در کاهــش
حجــم تومــور و کمــک بــه بهبــود درمــان رسطــان عمــل کنــد (.)11
بنابرايــن پژوهشــگران همــواره بــه دنبــال اتخــاذ راهــکاره ای مناســب
بــرای پیشــگیری از آپوپتــوز وبیــا ر هــای مختلــف عضــاين مرتبــط
بــا آن هســتند .درده ـهی اخیــر ،تأثیــر فعالیــت هــا و مترينــات ورزيش
بــر آپوپتــوز مــورد عالق ـهی محققــان حــوزهی ورزش قرارگرفتــه اســت.
امــروزه فعالیــت بدنــی منظــم بــه عنــوان ابــزاری در ارتقــاء ســامت
بافتهــای بــدن و بهبــود دســتگاه دفاعــی آنتــی اکســیدانی مطــرح بــوده
و توجــه بســیاری از پژوهشــگران حــوزه مطالعــات آســیب ســلولی بــه
ویــژه در اندامهــای مهــم حیاتــی از جملــه قلــب ،مغــز ،کبــد ،عضــات و
ســلولهای خونــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت .در ايــن زمینــه ،تعدادی
از محققــان عنــوان کردنــد کــه يــک جلســه فعالیــت ورزيش شــديد تــا 48
ســاعت ميتوانــد موجــب ترسيــع در فرآينــد آپوپتــوز شــود .ايــن درحــايل
اســت کــه برخــاف فعالیــت ورزيش ،انجــام مترينــات ورزيش بــا شــدت
متوســط و مــداوم احتــاالً موجــب کاهــش آپوپتــوز در بافتهــای مختلف
مــی شــود ( .)12متریــن و فعالیــت بدنــی منظــم مــی توانــد خطر آســیب
دیدگــی ،اســرس اکسایشــی و واکنشــهای التهابــی از آشــفتگیهای
مکانیکــی و اکســیدانی را کاهــش دهــد (.)13
از طرفــی طــب ســنتی ســالها اســت کــه بــه عنــوان منبــع ارزشــمندي
در صنعــت داروســازي میباشــد و ای ـران ســابقه طـــوالنی در اســتفاده
از ترکیبـــات طبیعـی بـــویژه گیاهـان دارد .بســـیاري از داروهـاي متداول
از منابــع گیاهــی منشــأ گرفتهانــد .در گذشــته پایــه بســـیاري از داروهـــا
از جملـــه آســـپیرین ،دیگوســـین و مورفیــن گیاهــی بــود ( .)14همچنین
نشــان داده شــده کــه یــک رسي ازترکیبــات طبیعــی از جملــه گیاهــان
باعــث القــاء مســیرهاي.آپوپتوزي میشــوند کــه در ســلولهاي رسطــان
مهــار شــدهاند .توانایــی القــاء آپوپتــوز در ســلولهاي رسطانــی و توقــف
تکثیــر ایــن ســلولها موضــوع بســیاري از تحقیقــات ایمونوفارماکولــوژي
میباشــد .ازجملــه علــل اصلــی بــروز رسطانهــا میتــوان بــه تأثیرعوامــل
محیطــی در ایجــاد جهــش و تغییـرات ژنتیکــی مســئول بــروز بدخیمــی
هــا اشــاره کــرد ( .)13فرآوردههــاي طبیعــی بــه ویــژه گیاهــان داراي
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كــه موش¬هــاي آزمايشــگاهي بــه بيامري-هــاي تنفــي بســيار حســاس
هســتند ،از ايــن رو تهويــه مناســب بـراي جلوگــري از تجمــع آمونيــاك
حاصــل از ادرار حيوانــات در محــل نگهــداري ق ـرار داده شــد .متریــن
هــوازی چهــار روز بعــد از رشوع مکمــل دهــی بــه مــدت شــش هفتــه،
هفتــه¬ای  5جلســه بــر روی تردمیــل انجــام شــد .موشهــا در گــروه
متریــن بــه منظــور آشناســازی بــا تردمیــل یــک هفتــه بــه مــدت 10
تــا  15دقیقــه بــا رسعــت  10مــر بــر دقیقــه بــه مــدت  5روز ورزش
کردنــد .از هفتــه دوم مرحلــه اضافــه بــار بــه مــدت ســه هفتــه تــا
پایــان هفتــه چهــارم اعــال شــد .مرحلــه اضافــه بــار بدیــن گونــه بــود
کــه در هــر روز مترینــی  3دقیقــه بــه زمــان فعالیــت و یــک مــر بــر
دقیقــه بــه بــر رسعــت تردمیــل افــزوده شــد ،تــا اینکــه در پایــان هفتــه
چهــارم رسعــت تردمیــل بــه  28مــر بــر دقیقــه و بــه مــدت  60دقیقــه
فعالیــت رســید .از هفتــه چهــارم تــا ششــم بــه مــدت ســه هفتــه
مرحلــه تثبیــت بــا رسعــت  28مرتبــر دقیقــه و بــه مــدت یــک ســاعت

پتانســیل باالیــی ب ـراي ســاخت ترکیبــات دارویــی میباشــند .بســیاري
از داروهــاي ضــد رسطانــی کــه ســنتز شــدهاند  ،ازجملــه تاکســانها،
وینکاآلکالوئیدهــا ،پــودو فیلوتوکســین ها و کامپتوتســینها و  ...ازترکیبات
گیاهــی مشــتق شــدهاند و بــراي درمــان رسطــان هــاي مختلــف
متاســتاتیک و غیــر متاســتاتیک اســتفاده مــی شــود ( .)15از گیاهـــان
دارویــی میتــوان بــه گیــاه گزنــه اشــاره کــرد کــه داراي  40جنــس و حدود
 500گونــه میباشــد کـــه اکثـــر آنهـــا در آمریــکا ،هنــد ،مالــزي و نواحــی
حـــارهاي مـیروینـــد .در آفریقا و اروپا گونههاي این تیـــره بســـیار نـادر
اســـت .گزنه داراي تانن ،موسیالژ ،نوعی مـــاده مـــومی ،اســـید فورمیـک،
فیتوســـرین ،نیتــرات پتاســـیم و کلســــیم ،ترکیبــــات آهــــن ،نــــوعی
گلوکوزیــــد بــــا اثــــر قرمزکننده پوســت اســت .از رسشــاخههاي گیـــاه،
مـــاده رنگــی اورتیســین بــه دســت مــی آیــد .محققــان نشــان دادنــد
کــه گیــاه دارویــی گزنــه بــا مهــار آنزیــم  reductase-5αمیتوانــد
بــه عنـــوان یـــک داروي موثــر بـراي درمــان هیپرپــازي پروســتات مـــورد
اســـتفاده قــرار گیـــرد ( .)14پژوهــش حــارض بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن
ســوال اســت کــه هشــت هفتــه مترینــات اســتقامتی همـراه بــا مــرف
عصــاره گزنــه چــه تاثیــری بــر بیــان ژن  MMP2و  FGF2در موشهای
مبتــا بــه رسطــان مالنومــا دارد؟
روش کار
آزمودنیهــای ایــن طــرح پژوهشــی شــامل موشهــای صحرایــی نــر
بالــغ  6-8هفتــهاي ويســتار بــا ميانگــن وزن اوليــه 350-300گــرم
بودنــد .ایــن تحقیــق کــه نتیجــه کار گروهــی میباشــد بــا کــد اخــاق
شــاره  IR.IAU.M.REC.1399.008در دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد مرودشــت مصــوب گردیــد .ایــن حیوانــات پــس از خریــداری بــه
مرکــز پــرورش و نگهــداری حیوانــات آزمایشــگاهی انتقــال داده شــدند.
حيوانــات پــس از ورود بــه محيــط پژوهــش و آشــنايي دو هفتـهاي بــا
محيــط جديــد و نحــوه فعاليــت روي نوارگــردان ،بــه صــورت تصــاديف
بــه  4گــروه .1کنرتل-2هــوازی -3گزنــه  -4هــوازی  +گزنــه تقســيم
شــدند .پــس از انتقــال حیوانــات بــه آزمایشــگاه در قفسهایــی از
جنــس پلــی کربنــات شــفاف بــه ابعــاد  ،42 × 26/5 × 15دمــای ± 2
 22درجــه ســانتی گ ـراد ،رطوبــت  55 ± 5درصــد و چرخــه روشــنایی
بــه تاریکی12:12بــا تهویــه مناســب نگهــداری شــدند .همچنیــن
حیوانــات درطــی پژوهــش از غــذای پلــت ســاخت رشکــت بهپرورکــرج
روزانــه بــه میــزان  10گــرم بــه ازای هــر  100گــرم وزن بــدن (بــا
توجــه بــه وزنکشــی هفتگــی) تغذیــه شــدند و بصــورت آزاد از
طریــق بطریهایــی بــه آب مرصفــی دسرتســی داشــتند .متامــی مراحــل
نگهــداری و کشــتار مــوش هــا براســاس کمیتــه اخالقــی حیوانــات مرکــز
تحقیقــات علــوم اعصــاب دانشــگاه شــهید بهشــتی انجــام شــد .از آنجــا
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ادامــه یافــت .ســلولهـــــاي  B16F10از انيــــستيتو پاســــتور ايـــران
خريــــداري شــــدند .ايــــن ســلولها بــه دليــل يکســان بودن نوع ســلول
بــا گونهــي مــوش مــورد مطالعــه انتخــاب شــدند .ســلولها در محيــط
کشــت  M199کشــت داده شــدهاند و و زمــاين کــه تراکــم ســلول ي
بــه  ۸۰درصــد رســيد ،ب ـراي تزريــق بــه مـــوش آمـــاده شــدند .تعــداد
ســلول هاي زنده قبـــل از تزریق بـــا رنـــگ آميـــزي تريپان بلو شــارش
شــد .بــه موشهـــای موردنظــر در روز مطالعـــه 106 ،ســلول مالنوما به
صــورت زيــر جلــدي در پهلــوي چــپ تزريــق شــد ( .)19جهــت تهیــه
عصــاره گزنــه مقــداری از ســاقه و بــرگ گیــاه گزنــه را پــس از بــرش
بــه قطعــات کوچــک جمــعآوری و شستشــو داده ،ســپس در هــوای
آزاد خشــک کــرده و بــا دســتگاه بــه صــورت پــودر درآمــد .ســپس 60
گــرم پــودر گیــاه گزنــه را داخــل یــک بــر  2/5لیــری ق ـرار داده و 2
لیــر آب مقطــر را بــه ان اضافــه کــرده و بــر را روی هیــر مخصــوص
(مــدل  ،MR3001 Kرشکــت  Heidolphlآملــان) را ح ـرارت مالیــم
ق ـرار داده شــد .پــس از جوشــاندن بــا کاغــذ صافــی جوشــانده مــورد
نظــر تصفیــه شــد .عصــاره گیــری داخــل دســتگاه تقطیــر در خــا دوار
روتــاری ( 4003 Laboratoryســاخت رشکــت  Heiodolfآملــان) بــا
دمــای  45درجــه ســانتیگراد و فشــار خــا  65mbarو دور rpm 20
قـرار داده شــد .بـرای تهیــه محلــول ،عصــاره آبــی گیــاه گزنــه را در آب
مقطــر حــل کــرده و بـرای انکــه کامــا حــل شــود و محلولــی رقیــق و
صــاف بدســت آیــد آن را داخــل لولــه فالکــون و روی ورتکــس ق ـرار
دادیــم بــه نحــوی کــه محلــول بدســت آمــده بــه راحتــی از رسنــگ
انســولین عبــور کنــد ،بــرای تهیــه عصــاره موردنظــر مراحــل بــاال
چندیــن بــار تکـرار شــد .گــروه هــای تجربــی عصــاره گزنــه را بــه مــدت
 6هفتــه و بــه مقــدار  30میلــی گــرم روزانــه بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن
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بــدن دریافــت کردنــد.
چهــل و هشــت ســاعت بعــد از آخریــن جلســه فعالیــت اســتقامتی
منونه¬گیــری انجــام شــد .مــوش هــا بــا تزریــق درون صفاقــی ترکیبــی
از کتامیــن ( )mg/kg70و زایلوزیــن ( )g/kg5.3بیهــوش و بــه

دســتگاه )Rotor Gene 6000 (Corbett Research, Australia
بــا تعــداد  40ســیکل اســتفاده شــد .پرایمرهــای  3ژن بهمــراه  1ژن
کنــرل یــا رفرانــس GAPDH(glyceraldehyde 3-phosphate
 )dehydrogenaseطراحــی شــد و بـرای ســنتز بــه رشکــت ســیناکلون
ســفارش داده شــد (جــدول  .)1بــرای  PCRاز 2x master mix
 ،bufferترکیــب پرایمــر  forwardو  reverse، cDNAو آب
تزریقــی اســتفاده شــد .ترکیــب حاصلــه بــه میــزان  10مایکرولیــر
در ویــال مخصــوص دســتگاه کوربــت تهیــه شــد و ســپس در روتــر
دســتگاه ق ـرار گرفــت .می ـزان ســطح  mRNAsهــر یــک از ژنهــا بــه
طــور نســبی در مقایســه بــا می ـزان ســطح  mRNAsژن GAPDH
محاســبه گردیــد.

منظــور خــون گیــری از محفظــه خــارج و بــه روی میــز جراحــی
انتقــال داده شــدند .جهــت خــون گیــری آزمودنــی هــا بــه پشــت
روی میــز آزمایشــگاه ثابــت و بــا اســتفاده از رسنــگ  5ســی ســی
بعــد از بــرش شــکم بصــورت مســتقیم از بطــن راســت حیوانــات
خــون گیــری انجــام شــد .خــون جمــع آوری شــده بــا رسعــت 3000
دور در ثانیــه ســانرتیفوژ و پــس از جداســازی رسم و پالســا ،بافــت
هــای مــورد نظــر برداشــته شــده و در تانــک اذت  -80درجــه فریــز
شــد .ب ـرای بررســی بیــان ژنهــا از تکنیــک  Real time PCRتوســط

جدول  .1مشخصات توالی پرایمرهای مربوط به هر یک از ژنها

Reverse

Forward

CATTCCAGGCATCTGCGATGAG

AGCGAGTGGATGCCGCCTTTAA

MMP2

CCTTTGATAGACACAACTCCTCTC

AGCGGCTGTACTGCAAAAACGG

FGF2

توصیــف کمــی دادههــا بــا اســتفاده از شــاخصهای پراکندگــی
مرکــزی از قبیــل میانگیــن وانح ـراف اســتاندارد انجــام شــد و جهــت
تعییــن نرمــال بــودن توزیــع دادههــا ازآزمــون شــاپیرو ویلــک و بــرريس
تجانــس واريانسهــا ازآزمــون لويــن اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای
بررســی تغییــرات معنــیداری هریــک از متغیرهــای تحقیــق ،بیــن
گروههــای مختلــف ازروش آنالیــز واریانــس یکطرفــه و در صــورت
مشــاهده تفــاوت معنـیدار آمــاری از آزمــون تعقیبــی توکــی در برنامــه
 ANOVAجهــت تعییــن محــل اختــاف بیــن گروهــی اســتفاده شــد.
ســطح معنـیداري بـراي متــام محاســبات  p>0/05در نظــر گرفتــه شــد.
كليــه عمليــات آمــاري بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخه 20

Gene

انجــام شــد.
یافته ها
دادههــاي حاصــل از متغريهــاي تحقيــق بــرای  4گــروه در قالــب
(جــدول )2بــه صــورت توصيفــي آورده شــده اســت .ميانگــن و انحراف
معيــار مربــوط بــه ســطح بیــان ژن  MMP2در گروههــای مختلــف
مــورد مطالعــه نشــان ميدهــد كــه کمرتیــن غلظــت  MMP2در
گــروه گزنــه و بیشــرین ســطوح آن در گروههــای هــوازی مشــاهده
شــد .همچنیــن نتايــج نشــان ميدهــد كــه کمرتیــن غلظــت FGF2
در گــروه گزنــه و بیشــرین ســطوح آن در گــروه هــوازی مشــاهده شــد.

جدول  :2میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیر

کنترل

19/87±1/87

18/49±0/84

هوازی

19/99±1/5

20/9±2/68

گزنه

18/02±2/79

18/22±0/57

هوازی+گزنه

19/05±1/57

18/3±1/71

گروه

گــروه متریــن هــوازی در مقایســه بــا ســایر گروههــا رونــد افزایشــی
داشــت ،ولــی بــه ســطح معنــاداری نرســید .همچنیــن مقادیــر بیــان
ژن  MMP2و  FGF2در گــروه هــای گزنــه و ترکیبــی رونــد کاهــش
غیــر معنــاداری داشــت (جــدول 3و منــودار( )1جــدول  4و منــودار.)2

تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون آنالیــز واریانــس یــک
طرفــه نشــان داد بیــان ژن  MMP2و  FGF2در گروههــای تجربــی
نســبت بــه گــروه کنــرل تفاوتــی نداشــت بــه ترتیــب p=0.064
 .),p=0.405هــر چنــد مقادیــر بیــان ژن  MMP2و  FGF2در
15
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MMP2

FGF2

نشریه مراقبت سرطان ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 1400
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به بیان ژن  MMP2در گروههای مختلف
متغیر

MMP2

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروه ها

12/415

3

4/138

درون گروه

64/18

16

4/011

مجموع

76/595

19

نسبت F

1/032

سطح معناداری

0/ 405

نمودار  .1تغییرات بیان ژن  MMP2در گروههای مختلف تحقیق
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به بیان ژن  FGF2در گروههای مختلف
متغیر

FGF2

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

بین گروه ها

24/83

6

8/277

درون گروه

44/85

16

2/803

مجموع

69/68

19

16

2/953

0/ 064
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نمودار .2تغییرات بیان ژن  FGF2در گروههای مختلف تحقیق

نسبت F

سطح معناداری

وحید ذوالقدری و همکاران

خانــوادهای از  22پروتئیــن هســتند کــه توســط ســلولهای بنیــادی
ترشــح میشــوند و بــه میوســیتهای قلبــی و ســلولهای اندوتلیــال
عروقــی آســیب میرســانند FGF .نشــان داده اســت کــه باعــث

بحث
نتایــج تحقیــق حــارض نشــان داد کــه عصــاره گزنــه و مترینــات هــوازی
بــر ســطح بیــان ژن  MMP2و  FGF2در گروههــای مختلــف تاثیــر
معنــاداری نــدارد .اگرچــه افزایــش غیرمعنــاداری در گــروه متریــن
مشــاهده شــد ،ولــی رونــد کاهشــی در گــروه هــای عصــاره و ترکیبــی
محســوستر بــود؛ هــر چنــد بــه ســطح معنــاداری نرســید .امــروزه
درمــان رسطــان بیشــر از تومورهــای اولیــه روی بیامریهــای متاســتاتیک
مترکــز دارد .اکنــون مــا میدانیــم کــه گســرش تومــور اولیــه و متاســتاز
بــه اندامهــای دور ،بســتگی بــه تشــکیل رگهــای خونــی جدیــد دارد کــه
باعــث افزایــش دسرتســی اکســیژن و مــواد مغــذی بــه تومــور میشــوند.
تومورهــای جامــد بــزرگ شــامل ســلولهایی هســتند کــه یــک یــا چنــد
عامــل آنژیوژنیــک ماننــد فاکتــور رشــد فیربوبالســت پایــه و فاکتــور
رشــد اندوتلیــال عروقــی را آزاد میکننــد .بهرتیــن اســراتژی بــرای
مهــار آنژیوژنــز ،بهجــای جلوگیــری از تولیــد یــک عامــل آنژیوژنیــک
خــاص از ســلولهای تومــوری توانایــی ســلول اندوتلیــال را بــرای
رشکــت دررونــد آنژیوژنــز را متوقــف میکنــد ،زی ـرا انعطــاف پذیــری
جمعیــت ســلولهای تومــور بــه طـورکلـــی منجـــر بــه گســـرش ســلولها
و تولیــد فاکتورهــای رگ زایــی دیگــر مــی شــود (.)16اگــر آنژیوژنــز
یــک عامــل مهــم در پیرشفــت تومــور باشــد ،آنــگاه مســدود کــردن
آنژیوژنــز بایــد مانــع پیرشفــت رسطــان شــود .الــزم بــه ذکــر اســت
کــه تومورهــای بدخیــم همزمــان چندیــن فاکتــور رگزایــی را ترشــح
میکننــد VEGF .یــک فاکتــور رگزایــی اســت کــه بــه خوبــی مــورد

تعدیــل میشــود (.)20
در تحقیــق حــارض ســطوح  MMP2در گــروه کنــرل در مقایســه
بــا ســایر گروههــا باالتــر بــود .گودزالســکا و همــکاران در پژوهشــی
بــه بررســی ســطوح بیــان ژن متالوپروتئینــاز ماتریکــس در ســلولهای
رسطانــی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه ســطوح  MMP2در
ســلولهای رسطانــی بیــان افزایشــی داشــت کــه بــا نتایــج تحقیــق
حــارض همســو اســت ( .)21ســطوح بیــان ژن  MMP2در گروههــای
عصــاره گزنــه و ترکیبــی (گزنــه و متریــن هــوازی) رونــد کاهشــی
داشــت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه شــاید  MMP2را بتــوان
بــه عنــوان عوامــل پیشآگهــی ســلولهای رسطانــی اســتفاده کــرد.
گیگانتــی و همــکاران در پژوهشــی بــه بررســی فعالیــت جســانی
بــر ســطوح  MMP2و  MMP9در اف ـراد مبتــا بــه رسطــان پســتان
پرداختنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ســطوح  MMP2رسم
توســط فعالیــت چســانی تعدیــل میشــود (MMP .)22هــای در
گــردش در تجزیــه  ECMدر رسطا نزایــی و بیامریهــای قلبــی عروقــی
نقــش دارنــد MMP .هــا فعالســازی فاکتورهــای رشــد ،ســایتوکینها
گزایــی را تعدیــل میکننــد و ســازگاری فیزیولوژیکــی بــا ورزش
ور 
را تســهیل میکننــد ( .)23بــا ایــن حــال ،ســطوح بــاالی اســرس
مکانیکــی ،ماننــد تحریــک ناشــی از مترینــات فیزیکــی زیــاد ،ممکــن
اســت تولیــد موضعــی  MMPهــا را در ماهیچههــای اســکلتی فعــال
کنــد .روملــن و همــکاران ( )24گـزارش کردنــد کــه یــک جلســه متریــن
باعــث فعــال شــدن  MMP-9شــده و باعــث افزایــش قابــل توجــه
غلظــت رسمــی  MMP-9میشــود .کادوگلــو و همــکاران ( )25نشــان
دادنــد کــه ورزش ســطح رسمــی  MMP-9را کاهــش میدهــد،
17
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مطالعــه ق ـرار گرفتــه اســت .واضــح اســت کــه اکــر مهارکنندههــای
آنژیوژنــز در حــال حــارض در آزمایشهــای بالینــی مســیر ســیگنالینگ
 VEGFرا هــدف ق ـرار میدهنــد .بســیاری از تومورهــا در ابتــدا بــه
درمــان بــا هدفگیــری  VEGFتنهــا بــه دلیــل ف ـرار از تومــور پاســخ
میدهنــد .فــرار از تومــور بــه یــک ســلول تومــوری اشــاره دارد کــه
در پاســخ بــه مســدود شــدن یــک مســیر آنژیوژنیــک باعــث افزایــش
بیــان عوامــل متعــدد آنژیوژنیــک دیگــر میشــود .بــه عنــوان مثــال،
تومورهایــی کــه در معــرض اسـراتژیهای ضــد  VEGFهســتند ،ممکــن
اســت  FGFیــا ســایر عوامــل آنژیوژنیــک را تعدیــل کننــد (.)17
آنژیوژنــز بــر پیشآگهــی رسطانهــای انســان تأثیــر دارد .مطالعــات
متعــددی همبســتگی بیــن تولیــد عوامــل آنژیوژنــز و عــود ،متاســتاز و
پیشآگهــی ضعیــف در بیــاران مبتــا بــه رسطــان را نشــان میدهنــد.
بیــاران مبتــا بــه رسطــان کلیــه بــا ســطح باالیــی از فاکتــور آنژیوژنیک
 bFGFنســبت بــه بیــاران بــا ســطوح پاییــن  bFGFدر تومورهــای
اولیــه ،میــزان بقــای کمــری دارنــد .درنتیجــه افزایــش آنژیوژنــز بــا
توجــه بــه تولیــد  bFGFممکــن اســت منجــر بــه افزایــش پتانســیل
متاســتاتیک و درنتیجــه کاهــش بقــای بیــاران شــود ( FGF .)18هــا

تحریــک ســلولهای اندوتلیــال ،تکثیــر ،مهاجــرت ،مورفوژنــز و بقــا،
تخریــب ماتریــس خــارج ســلولی بــا تحریــک ترشــح پروتئازهــا ،ماننــد
فعــال کننــده پالســمینوژن و متالوپروتئینازهــا و بلــوغ عــروق میشــود
( .)19عــاوه بــر رگ زایــی FGF-2 ،در محافظــت از قلــب نقــش
دارد و متایــز غیــر میوســیتهای قلبــی را بــه کاردیومیوســیتهای
عملکــردی تنظیــم میکنــد .فعالیــت رگزایــی  FGFهــا از طریــق
اتصــال بــه گیرندههــای ســطح ســلول ،از جملــه تیروزیــن کینــاز
 ،FGFRsاینتگرینهــا و پروتئوگلیــکان ســولفات هپاریــن ،از طریــق
مســیر  Ras/MAP-kinaseرخ میدهــد .عــاوه بــر ایــن فعالیــت
 FGF-2تــا حــدی غیرمســتقیم اســت ،زیـرا فرآینــد رگزایــی بــا اثـرات
هــم افزایــی بــا مولکولهــای مختلــف مرتبــط بــا ماتریــس خــارج
ســلولی ،ماننــد  VEGFهــا و ســیتوکینها و کموکاینهــای التهابــی
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تحریــک شــده توســط ورزش قبــاً در افــراد ســامل کــه بــه مــدت
طوالنیتــری ورزش میکردنــد ،مشــخص شــد ( .)33مترینــات بدنــی
طوالنــی مــدت بــا تغییـرات متعــدد در هموســتاز خــون همراه اســت و
ســطوح باالتــری از آمادگــی هــوازی بــا افزایــش فعالیــت فیربینولیتیــک
همــراه اســت ،در حالــی کــه فعــال شــدن  MMP -2توســط مهــار
کنندههــای پالســمین مهــار میشــود ( .)34اینتگرینهــای فعــال بیــان
MMPهــا را تقویــت مــی کننــد کــه ماتریــس خــارج ســلولی را تخریــب
میکنــد تــا محصــوالت تخریــب شــدهای ماننــد کالژن و فیربونکتیــن
تولیــد کنــد .ایــن محصــوالت بــه عنــوان لیگانــد ب ـرای اینتگرینهــای
متعــدد عمــل مــی کننــد کــه اث ـرات آنهــا را روی رگزایــی و تهاجــم
تومورهــا تقویــت میکنــد .فیربیــل کالژن تخریــب شــده توســط
 MMP-1و  MMP-2بــه عنــوان یکلیگانــد بــرای اینتگریــن αvβ3
عمــل میکنــد ،در حالــی کــه فیربونکتیــن بــه عنــوان یــک لیگانــد
ب ـرای اینتگریــن  ،α5β1در مرحلــه رشــد مالنــوم عمــل میکنــد (.)35
اتصــال ایــن لیگاندهــا بــه اینتگرینهــای مربوطه آبشــارهای ســیگنالینگ
مــورد نیــاز ب ـرای تبدیــل بدخیــم مالنوســیتها را فعــال میکنــد و بیــان
 MMPرا در ایــن ســلولها تحریــک میکنــد ،در نتیجــه تهاجــم آنهــا
را افزایــش داده و باعــث هضــم ماتریــس بیشــر میشــود .مطالعــات
بــر روی مدلهــای مــوش نشــان داده اســت کــه آنهــا هــر دو عامــل
آنژیوژنــز تومــور ناشــی از  VEGFو عامــل رشــد فیربوبالســت ()FGF
 -2را تعدیــل میکننــد ( .)36مهارکنندههــای  MMPبــه عنــوان تــک
درمانــی یــا در ترکیــب بــا شــیمی درمانــی نتایــج امیدوارکننــدهای از
جملــه حداقــل عــوارض جانبــی را در مدلهــای پیــش بالینــی مالنــوم
گزایــی
بــه همـراه داشــت .در واقــع MMP ،هــا دارای دو نقــش ضــد ر 
و ضــد حساســیتزایی هســتند کــه بــه پیچیدگــی هــدف ق ـرار دادن
آنهــا بــا یــک درمــان موثــر میافزایــد (.)37

امــا ســطح  MMP-2را در بیــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع  2کاهــش
منیدهــد .مطالعــات اضافــی عملکــرد گــردش  MMP-2و MMP-9
را در بیــاران  BCبررســی کــرده اســت .نتایــج نشــان داد افزایــش
بیــان و فعالیــت  MMP-9در تومورهــای بدخیــم و افزایــش فعالیــت
 MMP-2در تومورهــای بدخیــم کــه بیــان گیرنــده اســروژن بــاال را
نشــان میدهنــد .ایــن مطالعــات نشــان میدهــد کــه ســطح رسمــی
 MMP-2یــا  -9ممکــن اســت نشــانگرهای مفیــدی بـرای مرحلهبنــدی
و پیشآگهــی باشــد ( .)26قب ـاً نشــان داده شــده بــود کــه مترینــات
اســتقامتی غلظــت  MMP-9و مترینــات هــوازی باعــث کاهــش ســطح
پالســایی  MMP-2در افـراد دارای رشایــط پاتولوژیــک میشــود (.)27
اورســو و همــکاران ( )28مشــاهده کردنــد کــه تغییــرات در ســطح
رسمــی  MMP -2و  -9بــه رژیمهــای مختلــف مترینــی وابســته اســت.
مطالعــه قبلــی مــا در مــورد ورزش در بیــاران بــه درک اثـرات تعدیــل
کننــده ورزش بــر تنظیــم  MP-2و  MMP-9کمــک کــرد .نشــان داده
شــد کــه ســایتوکاینهای مشــتق شــده از ماهیچــه هــا پــس از یــک
برنامــه مترینــی آزاد میشــوند ،در حالــی کــه اســرس اکســیداتیو را
کاهــش مــی دهنــد ( .)29تغیی ـرات در ســطح رسمــی MMPممکــن
اســت تأثیــر ورزش بــر تولیــد مولکولهــای التهابــی را منعکــس کنــد.
ایــن فرضیــه وجــود دارد کــه ورزش باعــث کاهــش رادیکالهــای آزاد
و افزایــش دفــاع آنتیاکســیدانی میشــود کــه ممکــن اســت بــر
رشایــط التهابــی تأثیــر گذاشــته و متعاقبــاً غلظــت رسمــی  MMPرا
تغییــر دهــد .اثـرات مختلــف ورزش مشــاهده شــده بــر ســطح رسمــی
 MMP-2و  -9ممکــن اســت بــا پاســخ هــای متفــاوت وابســته بــه دوز
بــه فعالیــت بدنــی مرتبــط باشــد( .)30از طرفــی آنزیمهــای انعقــادی
در فعــال شــدن  MMP-2نقــش دارنــد ،بــه عنــوان مثــال ،پالســمینوژن
اوروکینــاز ،پالســمینوژن را بــه پالســمین تبدیــل مــی کنــد ،کــه باعــث
رشــد و رگ زایــی تومــور میشــود ECM ،و غشــای پایــه را تخریــب
مــی کنــد و  pro-MMPهــا را فعــال میکنــد ( MMP .)31هــا و
فعــال کنندههــای پالســمینوژن اوروکینــاز در تهاجــم تومــور و متاســتاز
نقــش دارنــد .نتایــج مطالعــه حــارض نشــان داد کــه  MMP-2در گــروه
کنــرل رسطانــی افزایــش دارد .ایــن نتایــج ممکــن اســت بــه دلیــل
افزایــش بیــان فعــال کننــده پالســمینوژن اوروکینــاز باشــد ،زیـرا نشــان
داده شــده اســت کــه ورزش فعالیــت فیربینولیتیــک پالســا را افزایــش
میدهــد .عــاوه بــر ایــن ورزش جامــع بــا افزایــش بیــان فعــال کننــده
پالســمینوژن در پالســا ( )32همــراه اســت و ترومبیــن و پالســمین

نتیجهگیری
نتایــج نشــان داد کــه احتــال دارد گزنــه فعالیــت آنژیوژنیــک و میـزان
فاکتــور پیشآگهــی رسطــان را در موشهــای مبتــا بــه رسطــان
مالنومــا کاهــش دهــد.
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سپاسگزاری
بــه ایــن وســیله از زحمتهــای دکــر حســین عابــد نطنــزی کــه در
اج ـرای ایــن کار گروهــی بــا مــا همــکاری منودنــد تشــکر میمناییــم.

وحید ذوالقدری و همکاران
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