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  پستان سرطان در چاقی يها هورمون نقش
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. شود یم مطرح آدیپوکاین یا آدیپوسایتوکاین بنام بیولوژیکی فعال پپتیدهاي پلی از تعدادي ي کننده ترشح بعنوان چربی بافت: هدف
 زایی بیماري در نینهمچ و فیزیولوژیکی مختلف مراحل در و کرده اثر اندوکرین یا پاراکرین، اتوکرین بصورت آدیپوکاینها این

 ها یمیبدخ ترین یعشا از یکی پستان سرطان. باشند یم دخیل سرطان و عروقی - قلبی هاي یماريب، 2 نوع دیابت همچون هایی یماريب
 صورت مطالعات و اطالعات آوري جمع مطالعه این از هدف بنابراین. باشد یم بیشتر چاق زنان در آن شیوع میزان که است زنان در

  .باشد یم پستان سرطان پیشرفت و بیماریزایی،  آگهی پیش در ها آدیپوکاین نقش به راجع گرفته
 مروري و تحقیقی مقاله 150 حدود. است شده استفاده PabMed اطالعاتی پایگاه در موجود مقاالت از مطالعه این در: ها روش و مواد

  است. گرفته قرار مطالعه مورد پستان سرطان و آدیپوکاینها با مرتبط
 رگزایی افزایش باعث همچنین. دهد یم افزایش را سرطانی يها سلول تکثیر سرعت MAPK و STAT3 مسیر طریق از لپتین: ها یافته
 که هستند این بیانگر نتایج این. دهد یم افزایش ها درسلول را آپوپتوز AMPK مسیر طریق از آدیپونکتین مقابل در. شود یم تومور در
 شیوع با ویسفاتین، رزیستین یعنی دیگر هاي آدیپوکاین ارتباط مورد در. باشد دخیل پستان سرطانزایی در تواند یم نلپتی چاق افراد در
 اثرات داراي نتیجه در و چربی بافت افزایش در ها آن سرمی سطح افزایش از حاکی موجود مطالعات، پستان سرطان بیماریزایی و

 مثل، است شده مشخص چربی بافت در یراًاخ که کاینی آدیپو،امنتین.باشند یم پستان انسرط بیماریزایی و شیوع میزان در مستقیم
  .یابد یم کاهش چاق افراد در آدیپونکتین

 در توان یم ها آن از که باشد یم همراه آدیپونکتین و لپتین همچون ها کائن آدیپو از سري یک ترشح در اختالل با چاقی: گیري نتیجه 
 به ها آن آنتاگونیست یا ها آدیپوکاین این از، بیشتر مطالعات انجام با بتوان آینده در شاید. کرد استفاده پستان سرطان اولیه تشخیص

  جست. بهره چاق افراد در سرطان این کنترل در درمان یک عنوان
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