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  ذرات سلنیوم بر کاچکسی  به همراه نانو اینتروال استقامتیتاثیر یک دوره تمرین 

  هاي مبتال به سرطان پستانعضالنی در موش

  4، کیا رنجبر3، سارا صعودي2، مهدیه مالنوري شمسی1سودابه چکاچاك

  چکیده

 و عضالنی عملکرد و قدرت کاهش اشتهایی، آتروفی عضالنی، بی وزن، دادن دست از به عنوان سرطان کاچکسی :و هدف مقدمه 

با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی نانوذرات سلنیوم و تمرینات ورزشی استقامتی هدف از پژوهش حاضر بررسی . شودمی تعریف خستگی

بر کاچکسی عضالنی در موش هاي مبتال به سرطان به صورت خوراکی به همراه نانوذرات سلنیوم  اینتروال هوازيتاثیر یک دوره تمرین 

  . پستان بود

تمرین،  -  کنترل، سالم - کنترل، تومور - سالم گروه 8 به تصادفی شکل به سی بالب موش سر 64تعداد  :روش شناسی پژوهش

 ذرات نانو - تمرین -تومور سلنیوم، ذرات نانو -  تمرین - سلنیوم، سالم ذرات نانو -  سلنیوم، تومور ذرات نانو -  تمرین، سالم - تومور

تمرین اینتروال هوازي و نانوذرات سلنیوم را به  تمرینی و مصرف کننده نانوذرههاي در گروه نمونه هاي پژوهش. سلنیوم تقسیم شدند

وزنه و هاي وزن غذاي مصرفی، وزن بدن، وزن بدن بدون وزن تومور، وزن عضله دوقلو و همچنین تست . دریافت کردندهفته  6مدت 

  . ها گرفته شدصفحه معکوس براي برآورد عملکرد عضالنی از موش

همچنین کاهش ). P<0.05(پژوهش نشان دهنده کاهش معنادار وزن بدن بدون تومور در اثر استفاده از نانوذره بوده است  نتایج :نتایج

همچنین ). P<0.05( ایجاد شدکاهش وزن عضله دوقلو در اثر سرطان . شددرصدي در مصرف غذا در گروه کنترل تومور مشاهده  50

ترکیب تمرین و نانوذرات سلنیوم ). P<0.05(عملکرد عضالنی در اثر سرطان بوده است نتایج تست هاي عملکردي نشان دهنده کاهش 

  ). P<0.05(توانسته است عملکرد عضالنی را در سرطان حفظ کند 

به نظر می رسد نانوذرات سلنیوم به تنهایی در تشدید وضعیت کاچکسی تاثیر دارند ترکیب این نانوذرات با  :بحث و نتیجه گیري

  . رزشی توانسته است تا حدي از ایجاد کاچکسی و کاهش قدرت عضالنی جلوگیري کندتمرینات و

  

  تمرین استقامتی، نانوذرات سلنیوم، سرطان، کاچکسی، عضله اسکلتی   :واژگان کلیدي
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  مقدمه

کاچکسی به عنوان یک سندرم متابولیکی پیچیده شامل از دست رفتن توده عضالنی با یا بدون کاهش توده 

هاي بدن با این اشتهایی التهاب، مقاومت به انسولین و افزایش شکسته شدن پروتئینبی. باشدچربی بدن می

 طور به است،  سرطانی بیماران در میر و مرگ مهم علت یک کاچکسی). 1،2(تحلیل عضالنی مرتبط بوده است 

کاچکسی سرطان . )3( است داده اختصاص خود به را سرطان میر و مرگ همه درصد از 22تا  10 بین مستقیم

 از زیادي شمار). 4(و با افزایش مرگ و میر ارتباط دارد است یکی از شدیدترین شکل آتروفی عضالنی  احتماالً

 بی با اغلب سرطان کاچکسی .کنند می تجربه را وزن اختیاري غیر دادن دست از پیشرفته سرطان با بیماران

  ). 5،6( شودمی منجر 5آشفتگی روانی و فیزیکی عملکرد کاهش به و است همراه اشتهایی

با این وجود برخی  است مانده باقی نشده حل زیادي حد تا سرطان کاچکسی مولکولی اساس چه اگر     

با توجه به اثرات مخرب این عامل در تخریب . هاي پیشنهادي از جمله استرس اکسیداتیو مطرح هستندمکانیسم

 قرار توجه مورد سرطان از ناشی درکاچکسی کننده کمک عنوان یکی از عوامل به اکسیداتیو استرسپروتئین ها، 

ها در فرایند درمان سرطان همواره مورد از سویی دیگر مکمل هاي غذایی به ویژه آنتی اکسیدان ).7( است گرفته

ها به تنهایی به تشدید اکسیداندهند که استفاده از آنتی با این وجود تحقیقات جدید نشان می. اندتوجه بوده

  . )8( وضعیت کاچکسی در سرطان منجر شده است

 هاسلنوپروتئین از سازنده جز و دارد، وجود سلنوسیستئین هايآمینه اسید شکل به انسان بدن در سلنیوم     

)SePs (دارند  اکسیدانی آنتی فعالیت با ارتباط در مهمی عملکرد و هستند)زایی سرطان ضد خاصیت با سلنیوم). 9 

- ژن سازي فعال و سرطانی هايسلول به طبیعی هايسلول شکل تغییر از تواندمی خودبا تقویت سیستم ایمنی 

پیشنهاد شده است که استفاده از نانوذرات  ).10( کند پیشگیري یافته شکل تغییر هايسلول در سرطانی هاي

 سلنیوم ذرات نانو اخیر هايسال در  .باشدهاي سرطانی موثر تواند در کاهش حجم تومور در موشسلنیوم می

 مقدار در اما  سلنیوم یون به مشابه هايویژگی که خود عالی زیستی خواص علت به را پژوهشگران از زیادي توجه

توجه با وجود این با ). 11،12( است کرده جلب خود به دهد، نشان خود از تواندمی آن به نسبت ترپایین سمیت و

در  .)11( هاي مصرفی به ویژه در بیماران سرطانی توصیه شده استبه اثرات توکسیک نانوذره کاهش حجم

در مطالعه انجام شده در مورد نانوذرات سلنیوم به این نکته تاکید شده است که براي ایجاد اثرات این نانوذره 

ذره  سرطانی مصرف روزانه و دوز باالي این نانوهاي در گروهکاهش حجم تومور و بهبود وضعیت ایمونولوژیکی 

ذرات  از سویی دیگر این مطالعات توجه اندکی به اثرات مخرب فیزیولوژیکی این نانو). 13( نظر قرار گیرد باید مد

هاي هاي توکسیک در سیستمتواند باعث ایجاد حالترسد مصرف باالي نانوذرات میبه نظر می .اندداشته

استفاده از تمرینات ورزشی به ویژه تمرینات ورزشی استقامتی در بیماران سرطانی همواره ). 14( بیولوژیکی شود

تواند در هاي درمانی معمول میپیشنهاد شده است استفاده از این نوع تمرینات در کنار روش. مورد توجه بوده است

هاي درگیر در رسد یکی از مکانیسمیبه نظر م). 15(بهبود کیفیت زندگی و بقاي بیماران سرطانی موثر باشد 

به اثرات آنتی اکسیدانی از سویی دیگر ). 16(باشد جلوگیري از کاچکسی در بیماران سرطانی تمرینات ورزشی می

پیشنهاد شده است تمرینات ورزشی  ).17(در مطالعات مختلف اشاره شده است  استقامتی تمرینات ورزشی

توانند ظرفیت آنتی اکسیدانی در عضالت اسکلتی را افزایش دهند و در این جهت در حفظ توده استقامتی می

این احتمال وجود دارد که کاهش حجم نانوذرات مصرفی و استفاده همزمان از  ).18(عضالنی درگیر باشند 
 

5- Psychological distress 
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داشته و بتواند از عوارض مخرب در بهبود این بیماران اي تمرینات ورزشی بتواند در بیماران سرطانی تاثیرات عمده

وهش حاضر بررسی یک دوره تمرینات ژبنابراین هدف از پ. جلوگیري کندبه ویژه در عضالت اسکلتی ذرات  نانو

  . هاي مبتال به سرطان پستان بوددر موشذرات سلنیوم بر وضعیت کاچکسی  ه نانواورزشی استقامتی به همر

  مواد و روش ها

 خریداري پاستور موسسه از )گرمی 17 وزن میانگین با هفته 5 تا 3( ماده  (Balb/c)سی بالب موش سر 64تعداد 

ها گروه .تقسیم شدند تبدیل تایی 8گروه  8 به هاموش . شدند منتقل مدرس تربیت دانشگاه خانه حیوان به و

 نانو – سالم،  (TT)تمرین – تومور، (TH) تمرین – سالم،  (CT)کنترل – تومور،  (CH) کنترل – سالم شامل،

 – تومور ، (SeTH)سلنیوم ذرات نانو – تمرین – سالم ، (SeT)سلنیوم ذرات نانو – تومور،  (SeH)سلنیوم ذرات

ذره را پشت سر  ها شش هفته تمرین و نانوبا توجه به این که موش .بودند (SeTT) سلنیوم ذرات نانو – تمرین

هاي عملکردي و وزن بدن انجام نتایج اولیه به دست آمده از آزمونها براساس گذاشته بودند تقسیم بندي موش

و  SeTH؛ SeTو  SeH؛ TTو  TH؛ CHو  CT(هاي دو به دو تقسیم شده هیچ تفاوت معناداري بین گروه. شد

SeTT (هفته قبل از ایجاد  6ذره  پروتکل تمرین و مصرف نانو. هاي عملکردي و وزن بدن وجود نداشتدر آزمون

 4T1هاي سرطان با تزریق سلول ایجادبعد  هفته 6 مدت به و تمرینات ورزشی سلنیوم ترانانو ذ .آغاز شد سرطان

-موش به  SeNPs سلنیوم ذرات نانو نانومتراز 250 سایز در گرم میلی 100 مقدار به میان در روز یکبه صورت 

تمرین اجرا . شد اجرا نوارگردان روي وتمرین ورزشی هوازي به صورت تناوبی . شد داده خوراکی صورت به هاي

) 19(هاي انجام شده در دانشگاه تربیت مدرس بود شده و پروتکل طراحی شده براساس تجربیات و پژوهش

کشت  در ابتدا در محیط آزمایشگاهی به منظور دستیابی به میزان معینی از سلول 4T1هاي الزم سلول ).1جدول (

میلیون در هر میلی  10داده شدند و بعد از آنکه تعداد سلول به اندازه مورد نیاز رسید، سوسپانسیون سلولی با تراکم 

 ز مناسب کتامین و زایلوزینوهوشی با دسی ماده پس از بیسپس به هر موش بالب. تهیه گردید PBSلیتر بافر 

ه صورت زیر جلدي به ناحیه باالي ران سمت راست تزریق ، یک میلیون سلول ب)میلی گرم 1میلی گرم به  10(

گیري ها که در اندازهاز تعداد مشخصی از موش. ها تمرین را شروع کردندساعت بعد از تزریق موش 48 .گردید

و براساس سرعت به دست آمده از این شد نهایی استفاده نشدند هر دو هفته یک بار تست واماندگی گرفته می

  .شدتمرینی براي دو هفته بعد اعمال میتست برنامه 

  
 6) 2ردیف (و سرطانی ) 1ردیف (پروتکل تمرین ورزشی براي گروه هاي سالم ) 1جدول 

  هفته بعد از القااي سرطان 6هفته قبل و 
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 بعد و شد گرفته نظر در تومور) L(طول عنوان به تومور بعد بزرگترین. شد گیرياندازه بعد 2 در تومور حجم     

 توسط تومور عرض و طول یک بار روز دو هر. شد گرفته نظر در) W(عرض عنوان به) درجه 90 زاویه در( دیگر

 آن میزان] V=1/2(L2×W)[ تومور حجم محاسباتی فرمول از استفاده یا و شد گیري اندازه دیجیتالی کولیس

  ). 20( شد تعیین

 ،مرك( بود کشت مایع) MRS( از لیتر میلی 100 در برویس ي نانو ذرات سلنیوم الکتوباسیلوسبراي تهیه     

 از اکسید سلنیوم از لیتر میلی 1 انکوباتور، شب یک از بعد.  شد انکوبه گراد سانتی درجه 37 دماي در و) آلمان

 ساعت 72 مدت به و شد اضافه الکتوباسیلوس مایع کشت از لیتر میلی 100 در)  mg/l 200(  محلول استوك

 با بار سه حاصل تیپل و شدند آوري جمع دقیقه 15 براي g 400 در سانتریوفیوژ توسط هاسلول .شدند انکوبه

PBS اونه و شد منجمد مایع نیتروژن در حاصل پلیت. شد استفاده سلنیوم ذرات نانو استخراج براي و شد شسته 

 سلنیوم ذرات نانو. شد جدا  N-octy الکل آب استخراج سیستم با سلولی بقایاي از سلنیوم ذرات نانو. شد کوبی

 )هلند  TEM)  EM-208 (EEI Ltd., Eindhoven( الکترونی انتقال میکروسکوپ یک با  kv 100 در شده جدا

 از استفاده با شده تلخیص ذرات نانو از زتا پتانسیل. گرفت قرار بررسی مورد نظر مورد اندازه ارزیابی براي

Zetasizer ، MS 2000 (Malvern, UK (پراکنده انرژي ، ذرات نانو از عنصري ترکیب تعیین براي. شد تعیین 

) PBS( در عنصري قرمز سلنیوم ذرات نانو نهایت در. شد انجام نیز آنالیز میکرو) EDX( ایکس اشعه طیف

   ). 13( شد داري نگه گراد سانتی ي درجه 4 دماي در سوسپانسیون حالت به استریل

با استفاده از  ها به صورت هفتگیوزن غذاي موش ،به عالوه .هفتگی اندازه گیري شد ها به صورتوزن موش     

 هاموش اجرایی پروتکل پایان در .گیري شداندازهبراساس تفاضل مقدار غذاي موجود و غذاي کم شده از آن  ترازو

هاي همچنین تست .شدند قربانی  وزن عضالت دوقلوو  وزن بدن بدون توموروزن بدن،  متغیرهاي سنجش براي

از یک صفحه مربع سیمی  معکوس صفحه تستدر . ها گرفته شدعملکردي وزنه و تست صفحه معکوس از موش

مدت . یدآصفحه به وضعیت معکوس در می گیرند وي سیمی قرار میدر مرکز صفحهها موشاستفاده می شود 

پر کرد از روي صفحه بر  را) نهایت زمان معیار( ثانیه  60و یا اگر موش  شدهزمانی که موش سقوط کند ثبت 

  ). 21(د شبراساس معیارهاي مربوط به تست به هر موش امتیاز داده می. شودداشته می

 را موش . شونداي سیمی وصل میکه به صفحه است مختلف هايوزن در) حلقه( وزنه هفت ها شاملتست وزنه

 دارد قرار آزمایشگاه نیمکت روي که وزنه نخستین ادیمدمی اجازه و یمدآورمی پایین و گرفته دم وسط قسمت از

 روي از حلقه که جایی تا موش بردن باال آورد چنگ به دستش يپنجه با راوزنه  موش که زمانی از آن .بگیرند را

د تا زمانی شوزنه اضافه می. است ثانیه 3 آزمون این در معیار زمان .دشود، محاسبه می ش جدا آزمایشگاه نیمکت

). 21(د شکه موش نتواند وزنه بیشتري را بلند کند براساس معیارهاي مربوط به تست به هر موش امتیار داده می

براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون  .ارائه شده است mean±SEMکلیه اطالعات به صورت 

آزمون  و دو طرفه و سه طرفه، یک طرفه، از آزمون آماري آنالیز واریانس .اسمیرنف استفاده شد- کولموگروف

سطح . انجام گرفت SPSS V16.0نالیزها در نرم افزار آهمه . ها استفاده شداده پیگیري آماري توکی براي آنالیز د

  . در نظر گرفته شد P<0.05معناداري 

  نتایج
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بـه دسـت آمـده از    نشان دهنده اثرات متغیرهاي پژوهش بر اندازه حجم تومور است براساس نتایج  1تصویرنتایج 

هـاي پـژوهش مشـاهده شـده اسـت      سـلنیوم در تمـام هفتـه   -پژوهش حاضر تفاوت معناداري بین گـروه تمـرین  

)P<0.05 .(وزن بدن به همراه تومـور  . بر وزن بدن به همراه تومور است نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر سرطان

اما نانوذرات سلنیوم باعث کاهش وزن همراه با تومور گشـته اسـت   ). P<0.05(در اثر سرطان افزایش یافته است 

)P<0.01) ( تمرین توانسته است تـا  . نانوذرات سلنیوم باعث کاهش وزن بدن بدون تومور نیز گشته اند ).1جدول

این تغییرات معنادار نبـوده اسـت    را حفظ کند و سرطان نیز وزن را کم کرده است اما بدون تومور وزن بدنحدي 

هـاي سـرطانی اسـتاندارد شـده     ها بـدون تومـور در گـروه   بررسی تغییرات وزن بدن موشبا این وجود ). 1جدول (

نتایج آزمون آنـالیز  . سلنیوم تومور بوده است براساس گروه کنترل سالم نشان دهنده بیشترین کاهش وزن در گروه

سلنیوم به تنهایی باعث کاهش وزن ). P<0.05(واریانس دوطرفه نشان دهنده تاثیر تمرین بر این عامل بوده است 

سـرطان نشـان   -تمرین-گشته است اما سلنیوم به همراه تمرینات ورزشی کمترین کاهش وزن را در گروه سلنیوم

  .داده است

نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار . ییرات وزن عضله دوقلو نسبت به وزن بدن را نشان داده استتغ 1جدول 

تمرین و نانوذرات سلنیوم نتوانسته اند تغییري در فرایند آتروفی ). P<0.05(سرطان بر وزن عضله دوقلو است 

  . سرطان در جهت حفظ توده عضالنی بوده است-نانوذره- عضالنی ایجاد کننده هر چند گروه تمرین

  

  هاي مختلف پژوهشهاي اندازه گیري شده مرتبط با آن در گروهوزن و برخی شاخص. 1جدول

SeT S T C متغیر 

SeTH: 61/0±7/18  

SeTT: 92/0±4/22  

SH: 5/0±7/19  

ST: 66/1±26/21  

TH: 62/0±22/21  

TT: 29/0±7/23  

CH: 57/0±5/20  

CT: 07/1±96/22  
  )گرم(وزن بدن 

SeTT: 13/1±89/19  ST: 3/2±42/18  TT: 29/1±17/21  CT: 97/0±58/20   )گرم(وزن بدن بدون تومور  

SeTH: 12/0±33/4  

SeTT: 25/0±19/3  

SH: 63/0±01/4  

ST: 1/0±02/3  

TH: 09/0±44/4  

TT: 45/0±78/2  

CH: 12/0±33/4  

CT: 14/0±67/2  
  نسبت وزن عضله دوقلو به وزن بدن

هاي نشان دهنده موش Hهاي تمرین؛ شاخص+سنیوم: STسلنیوم ؛ : Sتمرین ؛ : Tکنترل ، : C؛ N=6-8تعداد موش در هر گروه 

  .باشدهاي سرطانی مینشان دهنده موش Tسالم و 

  

ششم بعد  يهفته تا تومور شدن نمایان از هاگروه توسط مصرفی مطلق استفاده شده در هر هفته غذاي میزان     

بیشترین کاهش در مورد گروه . شود می دیده توموري هايگروه يهمه در مصرفی غذاي میزان کاهش از تومور

-این درصد کاهش در گروه. می شوددرصدي در اشتها در مورد این گروه مشاهده  50کاهش . کنترل تومور است

 ).  2تصویر (تمرین در کنار نانوذرات توانسته است در حفظ اشتها موثر باشد . هاي دیگر کمتر است
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اطالعات به صورت ( پژوهش مختلف گروه هاي تومور در حجم تغییرات) 1تصویر 

   )ارائه شده است خطاي معیار±میانگین

هاي نشان دهنده موش T تمرین؛ شاخص+سنیوم: STسلنیوم ؛ : Sتمرین ؛ : Tکنترل ، : C؛ N=6-8تعداد موش در هر گروه 

  .باشدسرطانی می

  

  
اطالعات به صورت (  پژوهش مختلف هاي گروه مصرف غذا در تغییرات) 2 تصویر

  ) خطاي معیار ارائه شده است±میانگین

هاي نشان دهنده موش Hهاي تمرین؛ شاخص+سنیوم: STسلنیوم ؛ : Sتمرین ؛ : Tکنترل ، : C؛ N=6-8تعداد موش در هر گروه 

  .باشدهاي سرطانی مینشان دهنده موش Tسالم و 

  

از طرفی اثر  (P<0.05)ها اثر سرطان در جهت کاهش معنادار قدرت عملکردي معنادار بوده است در تست وزنه

  .)3تصویر ( (P<0.05) است ها معنادار بودهتمرین و اثر نانوذرات سلنیوم در جهت افزایش قدرت عملکردي موش
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 .هاي مختلف پژوهشها در گروهتغییرات قدرت عملکردي حاصل از تست وزنه )3 رتصوی

  . )خطاي معیار ارائه شده است±اطالعات به صورت میانگین(

هاي نشان دهنده موش Hهاي تمرین؛ شاخص+نیوملس: STسلنیوم؛ : Sتمرین؛ : Tکنترل، : C؛ N=6-8تعداد موش در هر گروه 

  .باشدهاي سرطانی مینشان دهنده موش Tسالم و 

  

 در عملکردي قدرت کاهش معنادار اثر سرطان در جهت معکوس صفحه تست از حاصل نتایج هاي بررسی در     

افزایش قدرت عملکردي در موش ها  در جهت و اثر نانو ذرات سلنیوم تمرینولی اثر   (P<0.05)هبود ها موش

  .)4تصویر ( (P<0.05) است هبود

 
تغییرات قدرت عملکردي حاصل از تست صفحه معکوس در گروه هاي مختلف ) 4 تصویر

  ) خطاي معیار ارائه شده است±اطالعات به صورت میانگین(پژوهش 

هاي نشان دهنده موش Hهاي تمرین؛ شاخص+سنیوم: STسلنیوم ؛ : Sتمرین ؛ : Tکنترل ، : C؛ N=6-8تعداد موش در هر گروه 

  .باشدهاي سرطانی مینشان دهنده موش Tسالم و 

  و نتیجه گیري بحث

وزن عضله دوقلو، میزان  وزن بدن بدون تومور، اثرات سرطان بر وزن بدن، نتایچ پژوهش حاضر نشان دهنده

همچنین نانوذرات به تنهایی در کاهش وزن . مصرف غذا و عملکرد عضالنی در موش هاي مبتال به سرطان بود

ظ توده عضالنی و فاستفاده همزمان از نانوذرات و تمرین ورزشی استقامتی باعث ح. موش ها موثر بوده است
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به  .ت و تا حدي از فرایند کاچکسی جلوگیري کرده استعملکرد عضالنی در موش هاي مبتال سرطان گشته اس

هر چند تمرین نیز به تنهایی اند هشدها رسد نانوذرات به تنهایی باعث تشدید وضعیت کاچکسی در موشنظر می

  . کاچکسی ایجاد کند نتوانسته است تاثیر چندانی در وضعیت سرطان و

 علت که آنجایی از .هستند فاکتوري چند و پیچیده سرطان کاچکسی هاي مکانیزمتاثیر تمرین و نانوذرات      

 کنند می بیان نظر اتفاق به سرطان کاچکسی ي زمینه در گرفته صورت مطالعات نیست فاکتوري تک کاچکسی

 ي درجه داشتن یا وزن کاهش بدون یا و با سرطانی بیماران براي تواند نمی تنهایی آیتم هیچ زمینه این در که

 اجرایی/عملکردي وضعیت آمدن پایین به منجر ها فاکتوراین ). 22(   شود گرفته نظر در وزن کاهش از شدیدي

). 23،24( گذراد می درمانی شیمی عوامل شدن واقع مفید و توانایی روي منفی اثرات و شود می بیماران در

 وضعیت در مهمی نقش روزانه زندگی هاي فعالیت اجراي توانایی و فیزیکی هاي فعالیت در کاهشهمچنین 

 سرطان کاچکسی درمان و علت ي زمینه در شده انجام هاي پژوهش ي نتیجه در .بیمار دارد فرد روانی و روحی

 حمایت از ترکیبی براي این وضعیت موفق درمان یک که دادند ارائه شواهدي حیوانی هاي مدل و ها انسان در

  تواندشود با حتی میمی اسکلتی ي عضله ي تجزیه است که در نتیجه آن دارویی عوامل با ورزش و اي تغذیه

 که اندها به این نتیجه رسیدهپژوهش موارد بسیاري در .القا کننده وضعبت آنابولیک در عضله اسکلتی باشد

  ).25،26( شود می مدیریت حالت بهترین به ورزش و تغذیه شامل وجهی چند هاي روش با کاچکسی

 محتواي افزایش مزمن، التهاب کاهش عضله، حجم افزایش  چاقی، کاهش در بالقوه فیزیکی فعالیت فزایشا     

 التهاب شواهد با سرطانی بیماران. است انسولین حساسیت بهبود و PGC-1α بیان عملکرد و عضله میتوکندریایی

 در التهابی پیش هاي سایتوکاین براي احتمالی نقش که هستند دارا را غذایی مواد مصرف در کاهش سیستمیک

 هاي گونه( ROS حد از بیش تولید و اکسیداتیو استرساز آنجایی که ). 27( دهند می نشان را اشتها سرکوب

 جمله از ها بیماري از بسیاري در پاتولوژي روند پیشرفت در دالیل مهمترین از یکی عنوان به) واکنشگر اکسیژن

 بین تعادل عدم یک و التهابی پیش هاي سایتوکاین شدن فعال ).28،29( است شده شناسایی سرطان

 تحلیل و کاچکسی فیزیولوژیکی مسیرهاي در مهمی هاي نقش التهابی ضد و التهابی پیش گرهاي واسطه

 اکسیدانی آنتی خواص مانند متعددي هاي مکانیسم با سلنیوم .کند می بازي مزمن هاي بیماري در عضالنی

 سلولی تهاجم مهار سلولی، پرولیفراسیون تعدیل ایمنی، سیستم قدرت زا،افزایش سرطان مواد سازي خنثی ،افزایش

 پتانسیل به توجه با حال این با). 30( دارد زائی سرطان مختلف مراحل در محافظتی نقش تومورها آنژیوژنز و

 نانو که این به توجه با و شوند می گوناگون و جدید هاي ویژگی بروز باعث که مختلف علوم در ذرات نانو باالي

 مختلف مقاصد براي ذرات نانو ویژگی این از توان می هستند برخوردار کمتري سمیت از بیولوژیک سلنیوم ذرات

 تهیه آسانی به که این بر عالوه ها باکتري توسط تولیدي سلنیوم ذرات نانو دیگر طرف از کرد استفاده زیستی

 طوري به هستند برخوردارند خوبی پایداري از و دارند باالیی حجم به سطح نسبت ذرات نانو دیگر مانند شوند، می

با این وجود به نظر . )30( کرد استفاده سلنیوم عنصر رهش آهسته فرم یک عنوان به توان می ذرات نانو این از که

تر این ترکیبات استفاده شده در مقایسه با تحقیقات گذشته به تنهایی نتوانسته رسد استفاده از مقادیر پایینمی

استفاده همزمان از نانوذره سلنیوم و تمرینات ورزشی از سویی دیگر، . است تاثیري بر وضعیت سرطان ایجاد کند

  . توانسته است ضمن جلوگیري از تشدید وضعیت کاچکسی در کاهش حجم تومور نیز موثر باشد
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 این مستقیم غیر اثر واقع در نماید کمک سرطان از پیشگیري به تواند می سلنیوم که هایی مکانیسم از یکی     

در مطالعه حاضر سلنیوم به تنهایی توانسته است در کنترل التهاب . باشد می ایمنی سیستم تقویت بر عنصر

 آن نانوپارتیکل فرم مخصوصا و سلنیوم بتوان شاید رابطه این در). اطالعات منتشر نشده(سیستمیک موثر باشد 

 نمود مطرح ایمنی هاي سلول کلیه عملکرد تقویت جهت در ادجوانی ترکیب یک عنوان به  را SeNPs یعنی

ره به تنهایی قادر به کنترل وضعیت ذاما نکته قابل توجه آن است که با وجود اثرات ایمونولوژیکی این نانو). 13(

هاي تمرینات ورزشی در کنار درمان) اجوانتی(توان به اثرات کمک کننده رسد میمیبه نظر . سرطان نبوده است

تمرینات ورزشی ضمن اثرات فیزیولوژیک توانسته است در کنار نانوذره در . دارویی در مطالعه حاضر تاکید کرد

  . بهبود وضعیت سرطان تاثیرگذار باشد

 در اکسیداتیو استرس مهار با آتروفی ضد اثرات ایجاد باعث تواند می ورزشی تمرینات که شده داده نشان     

 به همراه مصرف نانو ذرات سلنیوم توانست تناوبی ورزشی تمرینات ي حاضر مطالعه به توجه با). 31(  شود عضله

اما نکته قابل تامل آن است که به نظر  .بوده است موثرمبتال به سرطان  موش هاي عضالنی توده حفظ در

رسد این ترکیب بیشتر اثرات به نظر می. )32( جذب نانوذرات سلنیوم در عضله اسکلتی اندك باشدرسد  می

یک  در). 32(هایی مانند طحال بیشتر است گذارد و جذب آن در اندامسیستمیک و ایمونولوژیک از خود به جا می

 به مبتال هاي موش در SeNPs مصرف که شد دیده شد انجام همکاران و یزدي توسط که اولیه مطالعات سري

 عمر طول  افزایش سبب  تواند می آن از پس هفته سه و تومور يالقا از قبل هفته دو مدت براي پستان سرطان

 و یزدي از که دیگري مطالعه در ).13،33(گردد  تومور رشد به پاسخ در ایمنی سیستم عملکرد بهبود و  ها موش

 خوراکی صورت به را سلنیوم ذرات نانو که هایی موش در را سلولی ایمنی سیستم تقویت  گرفت صورت همکاران

اما نکته قابل . دادند نشان را بودند کرده دریافت خوراکی ادجوان یک عنوان به هم را توموري ژن آنتی تزریق و

به نظر . استتوجه در این مطالعات عدم توجه به اثرات فیزیولوژیکی ایجاد شده در اثر مصرف این نانوذره بوده 

اما مطالعه ما تایید کننده آن است . بافت تومور و طحال جذب می شود سطمی رسد این نانوذره به میزان زیادي تو

که علی رغم این اثرات این نانوذره بدون تحریکات فیزیولوژیک مثل ورزش در تشدید وضعیت کاچکسی موثر 

  . است

رزشی در پیشگیري از اختالالت ایجاد شده در مصرف داروها و یا به نقش تمرینات و توانمی رسد به نظر می     

ترکیب تمرینات ورزشی استقامتی و . اشاره کردمکمل هایی که براي درمان بیماران سرطانی تجویز می شوند 

نانوذرات سلنیوم با حجم پایین تر نسبت به مطالعات گذشته توانسته است ضمن بهبود وضعیت سرطان از طریق 

   . کاهش حجم تومور در جلوگیري از کاچکسی سرطان موثر باشد
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