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 دهیچک
ومیر ناشی از سرطان در میان زنان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی برخی ترین سرطان و علت اصلی مرگسرطان پستان شایعزمینه و هدف: 

MicroRNAs استبه هشت هفته تمرین مقاومتی در زنان مبتال به سرطان پستان  مرتبط با مرگ سلولی. 

 به تجربی ( تقسیم شدند. گروهنفر 13( و تجربی )نفر 13كنترل )طور تصادفی به دو گروه مبتال به سرطان پستان انتخاب شدند كه به زن 23ها:مواد و روش

ی هاریمتغجهت بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر  .دادند انجام بیشینه تکرار یک حداكثر 03-03%شدت  با را مقاومتی تمرینات جلسه 3 هفته هر و هفته 8 مدت

mir-329, mir-15, mir-16  آماری افزارنرم از استفاده با هاهداد لیوتحلهیتجزگرفته شد.  هایآزمودنقبل و بعد از اجرایی پروتکل از  ساعت 88نمونه خون SPSS 

 .شد گرفته نظر در دارمعنی 30/3 از كمتر p میزان. شد انجام وابسته و مستقل تی هایآزمون و( 11 نسخه)

 زنان مبتال به سرطان پستان گردید mir-329,mir-15,mir-16ی در سطوح داریمعننتایج این تحقیق نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش  نتایج:

(3331/3=p). 

 تواندیممرتبط با مرگ سلولی در زنان مبتال به سرطان پستان گردید كه این افزایش  MicroRNAsهشت تمرین مقاومتی باعث افزایش برخی  ی:ریگجهینت

 افزایش مرگ سلولی و درنتیجه كاهش توده سرطان در زنان مبتال به سرطان پستان گردد. منجر به

 

 پستان ، سرطانMicroRNAsتمرین مقاومتی،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه
اشی ومیر نترین سرطان و علت اصلی مرگسرطان پستان شایع

در سراسر  2318در سال . (1)از سرطان در میان زنان است 

میلیون نفر مبتال به بیماری سرطان  1/2جهان حدود 

نفر یک نفر خانم  8از هر حدوداً كه  اندشدهدادهتشخیص پستان

در ایران،  2310طبق آمار سال  .پستان استمبتال به سرطان 

نفر  1313شود و داده می بدخیمی پستان تشخیص 1113ساالنه 

ش با افزای توسعهدرحالعنوان كشور . ایران بهشوندیمباعث مرگ 

 هاسرطان كل از %8/28 ایران سرطان پستان مواجه است. در

زنان  بین در را ابتال اول رتبه و است پستان به سرطان مربوط

تحقیقات گسترده نشان داده است كه به كمک  .(2)دارد  ایرانی

كاهش داد و در  شدتبهاحتمال بروز سرطان را  توانیمورزش 

صورت ابتال، عود مجدد را كاست. بعالوه ورزش طول عمر بیماران 

 هاسرطان. بیش از نیمی از دهدیممبتال به سرطان را افزایش 

با كاهش چربی بدن  تواندیم. ورزش منظم (3)است  درمانقابل

و چاقی، در احتمال خطر بروز سرطان تأثیر بگذارد. چاقی عامل 

ی خاص مثل سرطان رحم، پستان و هاسرطانخطرزا برای بروز 

ورزش  شدهمشخصی شایعی كه هاسرطانروده بزرگ هستند. از 

دارد سرطان روده بزرگ و  هاآننقش مهمی در پیشگیری از 

 .(8) استسرطان پستان 

پژوهشیمقاله   

 

غذیه تمركز تحقیقات بهداشت تغذیه، گروه فضل اهلل فتح الهی شورابه،  :مسئول نویسنده*
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خطر ابتال به سرطان پستان در  انددادهمطالعات زیادی نشان 

 هاپژوهش. (0)زنان فعال در مقایسه با زنان غیرفعال كمتر است 

رشد تومور را در  تواندیمتمرینات مقاومتی  كه دهدیمنشان 

(. بتوف و 1ی حیوانی كاهش دهد )هامدلدر  مختلفمراحل 

ی كه هاموش( نشان دادند كه رشد تومور در 2313همکاران )

و برابر تا د هاگروهفعالیت ورزشی انجام داده بودند، نسبت به سایر 

تمرینات  ازجمله(. در پاسخ به تحریکات خارجی 0كمتر بود )

 سازوكارهای متفاوتی مانند خاموش لهیوسبهورزشی، بیان ژنی 

(. 8تنظیم شوند ) توانندیم miRNAsشدن بیان ژن توسط 

miRNAs، RNAs كوچک هستند كه بیان ژنی را از  كدگذار ریغ

نقش  miRNAs. كنندیمتنظیم  هاآنطریق جلوگیری از ترجمه 

سرطان پستان دارد.  ازجمله، هاسرطانمهمی در پاتوژنز 

miRNAs  ی تأثیر ی بیولوژیکندهایفرآی گوناگون بر هاراهاز

، مانند تأثیر بر رشد تمایز، مرگ سلولی، بقا و گذارندیم

 توانندیم miRNAsكه   دهندیمنشان  هاپژوهشمتابولیسم. 

ی اخیر نشان هاپژوهش(. 1سركوبگر تومور یا آنکوژن باشند )

mir-15 ،mir-16(13 ،) ازجمله miRNAsكه برخی  دهندیم

mir-329 (11 در زنان مبتال به سرطان پستان كاهش )ابدییم .

تکثیر ، miR-15aو  miR-16حذف است كه  شدهدادهنشان 

 یهاانسان و موش از طریق مدوالسیون بیان ژن B یهاسلول

در  (13) كندیكننده پیشرفت چرخه سلولی تسریع مكنترل

عنوان یک به mir-15، mir-16-1مطالعاتی دریافتند 

عنوان انکوژن به BCL2اند و ننده تومور عمل كردهكسركوب

بیان  mir-15، mir-16-1طور خاص، به(. 8) هدف آن است

BCL2 كه این كاهش منجر به افزایش مرگ  آوردیرا پایین م

 یتوجهافزایش قابل .(1) گرددیمسلولی در تومورهای سرطانی 

ت اس شدهدهیدپستان در موارد پیشرفته تومور  BCL2در سطوح 

ارتباط دارد )و  miR-15a  /11-1 انیطور معکوس بابكه به

 .(1)مرتبط است( mir-15a، mir-16-1بنابراین با كاهش میزان 

 تمرین هفته هشت تحقیق، اثر یک در( 1310) همکاران و امینی

 BCL2 پروتئین و miR-15a و BCL2 هایژن بیان بر هوازی

 .ندكرد بررسی را پستان سرطان به مبتال هایموش تومور بافت

 و BCL2 پروتئین و ژن بیان كه داد نشان آن از حاصل نتایج

 سهیدر مقا تمرین گروه در معناداری شکل به تومور رشد نسبت

 تمرین، گروه در miR-15 بیان و است افتهیكاهش كنترل گروه با

هار م .دهدیم نشان كنترل گروه با سهیدر مقا را معناداری افزایش

در هر دو بافت  mir-15a، mir-16-1تکثیر سلولی توسط خوشه 

زانگ و همکاران  .(1)دهدیلنفوئیدی و غیر لنفوئیدی رخ م

-mir( نشان دادند كه تمرینات استقامتی باعث كاهش 2318)

15a، mir-16-1 یهابیشتر خوشه. گرددیم mir-15a، mir-16-

به نقش  یان اشارهبنابرای است. شدهانیب CD یهادر سلول 1

(. همچنین 3) دارد CD5+Bدر هموستاز طبیعی سلول  11مهم 

 ابدییمكه در سرطان پستان كاهش  miRNAsیکی دیگر از 

mir-329 ( نشان دادند كه 2310. لی و همکاران)استmir-329 

در زنان مبتال به سرطان پستان نسبت به زنان سالم بسیار كاهش 

باعث كاهش  mir-329كه  دهدیم(. مطالعات نشان 12) ابدییم

تقسیم سلولی سرطانی، ترویج آپوپتوز سلولی و سركوب 

 mir-329 شود.همچنین نشان داده است كاهش  تومورزایی می

(.  گانک و 11با متاستاز گره لنفاوی ارتباط منفی دارد )

عنوان یک سرگوبکر به mir-329( نشان داد كه 2311همکاران)

عنوان یک راهبرد جدید درمانی استفاده به تواندیمجدید تومور 

شود، مانع از تکثیر، مهاجرت و تهاجم سلولی می Mir-329 كرد.

 P130Cas پروتئین سركوب رشد تومور، با كاهش جهیدرنت

اثرات مهاری دو  p130Casبیان عصبی  .(11) ردیگیصورت م

miR-15  وmiR-16 وح . سطكندیف مدر پیشرفت تومور را تضعی

 حالتبین  p130Casو  miR-362-3p   /miR-329بیان نسبت 

-miR-362طور معکوس ارتباط دارد؛ بیان طبیعی و سرطان به

3p  /321 كهی، درحالابدییكاهش م P130Cas  در سرطان سینه

با توجه به آثار مثبت تمرینات مقاومتی بر  .(13) ابدییافزایش م

 مطالعه ورزشی گونهچیهتاكنون  كهییازآنجاكاهش رشد تومور، و 

مطرح  سؤالاست. این  نشدهانجام  mir-329بر سطوح بیان 

بر یکی از نشانگرهای  تواندیمشود كه آیا تمرین مقاومتی می

ویژه سرطان یعنی مرگ سلولی تأثیر داشته باشد؟ همچنین با 

 ،mir-15aو تأثیر  P130Casبر  mir-329توجه به تأثیر مشهود 

mir-16-1  برBCL2  شود مطرح می سؤالدر فرآیند آپوپتوز این

كه آیا تمرین هشت تمرین مقاومتی باعث افزایش  بیان  در برخی 

miRNAs  مرتبط با مرگ  سلولی در زنان مبتال به سرطان پستان

 شود؟می
 

 

  هامواد و روش
ی تحقیق حاضر را زنان مبتال به هایآزمودنبا توجه به اینکه 

 امالًكو به لحاظ برخی متغیرها  دهندیمسرطان پستان تشکیل 

ه ی نیمهاپژوهشتحت كنترل نبودند، لذا تحقیق حاضر از نوع 

و  آزمونشیپرود كه در قالب یک طرح تجربی بشمار می
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( اجرا نفر 13كنترل )( و یک گروه 13در گروه تجربی ) آزمونپس

، چارت حاضر را از ابتدا تا انتهای فرایند تحقیق 1 شد. چارت

 دهد.نشان می

 هاآنها و نحوه انتخاب آزمودنی

ساله شهر اصفهان  03تا  30های تحقیق حاضر را زنان آزمودنی

دادند كه دارای پرونده در مراكز تخصصی شهر تشکیل می

های آماری این پژوهش ابتدا اصفهان بودند. برای تعیین نمونه

ماه  1حداقل از  هاآنفهرست اسامی بیمارانی كه سرطان پستان 

ی این تحقیق با توجه به هانمونهقبل محرز شده بود تهیه شد. 

بودند و وارد مرحله  میخخوشری سرطان نتایج سونوگرافی دا

ی شخصی هامطبمتاستاز نشده بودند و از مراكز تخصصی و 

ی هاسالی اولیه، هایبررسی شدند. پس از هماهنگی و آورجمع

نفر حائز شرایط شركت در پژوهش )به شرح  1310و  1311

ثبت و از  هاآنذیل( بودند و شماره تلفن و آدرس محل سکونت 

ای حضور در این پژوهش دعوت به عمل آمد. از این تعداد بر هاآن

نفر دارای معیارهای ورود به تحقیق را داشتند و داوطلبانه  23

اعالم آمادگی جهت شركت در تحقیق را كردند. در روز مقرر، 

پس از ارائه توضیحات الزم و تشریح اهداف و مراحل اجرای 

سط تمام افراد پژوهش، فرم رضایت از شركت در این تحقیق تو

تکمیل گردید.  کیدرجهو یکی از اعضای خانواده  كنندهشركت

 نفر(، گروه 13تصادفی به دو گروه كنترل ) طوربهسپس این افراد 

 نفر( تقسیم شدند. 13تمرینات مقاومتی )

 به فرایند مطالعه معیارهای ورود و خروج

 معیارهای ورود

ی و آندروژن درمانی، عدم درمانیمیشی، پرتودرمانعدم انجام 

انجام هرگونه جراحی، نداشتن هرگونه بیماری قلبی، مصرف 

نکردن سیگار و مشروبات الکلی، نداشتن مشکل جسمانی مثل 

عصبی كه مانع ورزش باشد،  –مشکالت ارتوپدی و مغزی 

معیار خروج از فرایند مطالعه،  عنوانبه 113/183 <فشارخون 

 عدم ل از شروع برنامه تمرینی،عدم تمرین ورزشی مداوم قب

 متاستاز

 معیارهای خروج

بیشتر از سه درجه در زمان استراحت كه  فشارخونافزایش 

ناشی از فشار تمرینات باشد، ایجاد حالت تهوع و سرگیجه به 

دلیل تمرینات، ایجاد هر نوع دردی از نواحی مختلف بدن كه 

مانع از انجام تمرینات شود، هرگونه مشکالت قلبی و تنفسی در 
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طی مدت اجرای پروتکل، خستگی پیش از حد كه موجب كبودی 

 تغیر رنگ بیمار گردد. هرگونه یا

 ی تحقیقهاتیمحدود

ی تحقیق، عدم هاشاخص عدم كنترل دقیق تأثیر داروها بر

، عدم دسترسی به بافت هایآزمودنی غذایی هامیرژبررسی 

 ، سیکل قاعدگی نامنظم.ترقیدقی هایبررسسرطانی جهت 

 ی تمرینهاپروتکل

 جلسه 3تمرین و هر هفته  هفته 13تمرین مقاومتی شامل 

دقیقه گرم كردن با انواع حركات  13بود. برنامه تمرین شامل 

 صورتبهانجام هشت حركت ایستگاهی  و سپسكششی و نرمشی 

دقیقه سرد  13انتها  در بود. دقیقه 33تا  20ی به مدت ارهیدا

ی مقاومتی به ترتیب شامل هانیتمركردن در نظر گرفته شد. 

( پشت رانزانوها )كردن  خم ینه، حركت پارویی،پرس پا، پرس س

ه جلو بازو بود. برنام جلو پا( وبازو، باز كردن زانو ) پشت ،سرشانه

 03تکرار و با شدت  دوازدهتمرین در هر جلسه شامل سه دور با 

درصد یک تکرار بیشینه بود. زمان استراحت بین ایستگاه  10تا 

ثانیه بود. اصل  13ر دور ثانیه و زمان استراحت بین ه 13تا  80

ی طراحی شد كه بعد از هر دو هفته تمرین اگونهبه باراضافه

فرد برای هر تمرین انجام شد  یک تکرار بیشینه برای هر آزمون

به میزان وزنه اضافه شد. برای تعیین یک تکرار  %0و مقدار 

  (.3بیشینه از فرمول زیر استفاده شد )

 
 متغیرهای بیوشیمیاییی ریگاندازه و یریگخون  

 88ی تحقیق حاضر در دو مرحله )هایآزمودنی از ریگخون

 نیآخرساعت بعد از  88 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و

ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. در  12جلسه تمرین( متعاقب 

خون از ورید پیش بازویی بیماران گرفته  تریلیلیم 0هر مرحله 

به  آغشتهی هالولهدر  هاخونی خون، ریگنمونهشد. زمان 

ه ب كامالًبا استفاده از شیکر  هاو نمونهسیترات ریخته گردید 

 RMPی خونی با دور هانمونه. سپس ندگردسیترات آغشته 

ی سرم سانتریفیوژ شدند. جداسازدقیقه برای  13به مدت  3333

 در تحقیق موردنظری هاشاخصسپس سرم برای آنالیزهای بعدی 

درجه  -83ی ویژه اپندروف توزیع و بالفاصله در فریز هاظرف در

 نگهداری شد. گرادیسانت

 ها و سر سمپلرهامیکروتیوب از RNA نحوه حذف کردن

برای استخراج  مورداستفادهها تمامی سرسمپلرها و میکروتیوب

mircroRNAs صورتبه overnight در محلول DEPC غلظت  با

درصد قرار داده شد و سپس با استفاده از آون در دمای  دهمکی

 دو بارها درجه خشک شد، سپس سپملرها و میکروتیوب 80

 منظم اتوكالو گردیدند.

 گردش خون mircroRNAs استخراج

 زولیرایاستخراج ا تیاز ك RNA میکرو منظور استخراجبه

RNA كد  آوران رنافن ستیشركت ز دیتول دشدهیتول

 .استفاده شد ریو طبق دستورالعمل ز(  (RB1001یدسترس

 RT steamاز روش  RNAجهت بررسی سطوح میکرو  نیهمچن

–loop house keeping .استفاده گردید 

 تریلیلیم 1همراه با به را  خوناز  میکرولیتر 033 زانیم ابتدا

 ینكه محلول همگ یبه صورت مخلوط گریکدرا با ی ایرایزولاز بافر

منتقل  تریلیلیم 2به میکروتیوب حاصل شود سپس میکس را 

ثابت  قهیدق 0به مدت  طیمح یدر دما کسی. محلول مگرددیم

به مجموعه اضافه  ورمكلروف تریکرولیم 233قرار داده شد. سپس 

تکان داده و  هیثان 13-10شدت به نییصورت باال و پاو به دیگرد

 کسیم یحاو وپیشد. ترها  طیدر مح قهیدق 0دوباره به مدت 

. پس از دیگرد وژیفیسانتر قهیدق 0به مدت  g8333در سرعت 

مشاهده بود، فاز صورت مشخص قابلمرحله دو فاز به نیاتمام ا

 گرید وپیاست را جدا، به داخل ت RNA یكه حاو ییشفاف رو

درصد سرد به آن اضافه و  133اتانول  تریکرولیم 1333منتقل، 

قرار داده شد. در -23 زریدر داخل فر قهیدق 8سپس به مدت 

 وژیفیقبل سانتر یمرحله هیخارج و شب زریرا از فر وپیت انیپا

در  .شد ختهیدور ر وژیفیپس از سانتر وپیداخل ت عیما د،یگرد

 دیفبه س لیما ایو  رنگیب یهانه معموالً لکه یمرحله گاها ول نیا

دن با اضافه كر وژیفی. سانتردیمشاهده گرد وپیدر بدنه و كف ت

جهت شستشو تکرار شد و پس از خارج كردن اتانول  %83اتانول 

-air مرحله روش نیدر ا) وپیداخل ت یمحتوا)كردن و خشک

dry ریآب دو بار تقط تریکرولیم 23-03فتمورداستفاده قرار گر 

 وپیداخل ت RNA پتیرسوب به آن اضافه و با پ زانیبسته به م

 .حل شد

ده از با استفا تیفیك دیمنظور تائاز آن به تریماكرول 0 سپس

 دیشد تا پس از تائ آنالیز درصد کیژل آگارز  یبر روالکتروفروز 

از  ییزدا DNA استفاده گردد. جهت cDNA از آن در سنتز

 DNAی هارشته DNaseI به كمک یاستخراج RNA محصول
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، مخلوط DNaseحذف شد. بدین منظور پس از افزودن آنزیم 

دما  33 کبه مدت ی گرادیسانتدرجه  30واكنش در انکوباتور 

زدایی شده از  DNAنمونه  RNA تیفیك دیتائ دهی شد. جهت

RNA  انیب 1آنالیز شد، شکل درصد آگاروز  1ژل كل روی 

RNA  دهدیمرا نشان. 

 miRNAسنتز 

با استفاده از كیت سنتز  cDNA(، سنتز 1مطابق جدول ) 

cDNA  رنا انجام گرفت. تمامی مواد از شركت  آورانفنزیست

رنا تهیه گردید. پس از اتمام فرایند و به دست  آورانفنزیست 

 موردنظرسنجش بیان متغیرهای   (ct)ی آستانه هاچرخهآمدن 

هر نمونه با  ΔCt صورت گرفت. با استفاده از محاسبه ریاضیاتی

( محاسبه miRNAو  (miR-139-5p)استفاده از كنترل داخلی،

مربوطه  ΔΔCt(. سپس 18ها از كنترل داخلی()Ctشد )با تفریق 

گروه  ΔCtآن نمونه از میانگین  ΔCtبرای هر نمونه با كم كردن 

جهت گزارش   از رابطه ریاضیاتی تیدرنها كنترل محاسبه شد.

 استفاده شد. رهایمتغتغییرات بیان كمی 

 های آماریروش

 انجام 11 ویرایش SPSS از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز

 و مركزی توصیف یهاشاخص از هاداده توصیف ی. براگردید

. ردیدگ استفاده استنباطی آمار از یداریمعن اثر برای و یپراكندگ

 
 cDNAزدایی شده جهت سنتز  DNAو  شدهاستخراجكل  RNA -1شکل 

 

 
 Real time- PCRذوب  -1نمودار 
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 -كولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا منظور، این برای

 ودنب طبیعی به توجه با. شد بررسیها داده توزیع نحوه اسمیرنوف

 یبررس جهت ترتیب به وابسته و مستقل t آزمون از ،هاداده توزیع

 وابسته متغیرهای مقادیر یگروهدرون و گروهی بین یهاتفاوت

به  30/3برابر یا كمتر از  Pاین روندها مقدار  در .شد استفاده

 2ی توصیفی در جدول هایژگیو، استمعنی رد فرض صفر 

 است. شدهانیب

 نتایج
-mir-15a, mir16-1, mirی، بین سطوح گروهدروندر بررسی 

در گروه تجربی قبل و بعد از اجرایی هشت هفته تمرین  329

ی مشاهده شد، ولی تغییرات گروه داریمعنمقاومتی تفاوت 

ی مشاهده نشد. در بررسی داریمعنتفاوت  گونهچیهكنترل 

 mir-15a, mi-r16-1, mir-329تغییرات بین گروهی بین سطوح 

 داشت،ی نداریمعنتفاوت  آزمونشیپبین دو گروه در مرحله 

 یموردبررس MicroRNAsپرایمرهای  یتوال -1جدول    

 نام پرایمر miRBase توالی پرایمر از پایگاه

GAGGUUUUCUGGGUUUCUGUUUC Mir-329 

UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG Mir-16 

UAGCAGCACAUAAUGGUUUGUG Mir-15 

UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU miR-139-5p 

  

 هفته 8های مختلف تحقیق قبل و پس از گروه BMI قد وتغییرات وزن،  - 2جدول      

 
 BMI قد وزن

 بعد قبل بعد قبل بعد قبل

31/11 ±23/8 تمرین  10/1± 20/13  81/3± 18/113  81/3± 18/113  1/2± 83/22  33/2± 88/23  

30/01 ±88/3 کنترل  18/3± 00/01  11/0± 00/101  11/0± 00/101  22/3± 00/21  81/3± 10/23  

 

 خونی در دو گروه قبل و بعد از مداخله یهاشاخصو بین گروهی  یگروهدرونجدول تغییرات  -3جدول  

 تغییرات بین گروهی یگروهدرونتغییرات  آزمونپسمرحله  آزمونشیپمرحله  رهایمتغ

Mir-329    مقدار تغییراتt  مقدار تغییرات  یداریمعنسطحt  یداریمعنسطح 

 800/3 33/2 88/1±1/1 00/1±11/3 گروه كنترل
31/3 3331/3 

 3331/3 11/0 13/3±80/3 18/1±00/3 گروه تجربی

Mir-15a       

 011/3 11/3 30/1±1/3 31/1±13/3 گروه كنترل
20/3 3331/3 

 3331/3 88/8 1/3 20/1±10/3 گروه تجربی

Mir-16/1       

 138/3 13/2 13/1±30/3 1/1±22/3 گروه كنترل
21/0 3331/3 

 3331/3 13/3 13/2±00/3 38/1±31/3 گروه تجربی
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ی مشاهده داریمعنبین دو گروه تفاوت  آزمونپسی در مرحله ول

 (.3جدولشد )
 

 بحث 
هدف از مطالعه حاضر، بررسی سازگاری برخی از 

mircroRNAs  مرتبط با مرگ سلولی به هشت هفته تمرین

 . بر اساس نتایجاستمقاومتی در زنان مبتال به سرطان پستان 

پژوهش حاضر، هشت هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش برخی 

mircroRNAs مبتال به سرطان  مرتبط با مرگ سلولی در زنان

پستان گردید. با توجه به اختالف بارز بین دو گروه تجربی و گروه 

-mir ی در سطوح داریمعنكنترل تمرین مقاومتی باعث افزایش 

329, mir-15a, mir-16-1 .در زنان مبتال به سرطان پستان گردید

( كه به بررسی 1310همکاران )نتایج این تحقیق با نتایج امینی و 

 BCL2و  miR-15تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان 

 .(1ی مبتال به سرطان سینه پرداختند، همخوانی دارد )هاموش

شت هفته تمرین هوازی باعث نشان داد ه هاآننتایج تحقیق 

ی مبتال هاموشدر  miR-15ی در سطوح بیان داریمعنافزایش 

شد كه علت كاهش حجم تومور را در این  به سرطان پستان

تحقیق  . همچنین نتایج ایندانندیم miR-15افزایش  هاموش

ر ی دداریمعننشان داد كه هشت تمرین مقاومتی باعث افزایش 

 در زنان مبتال به سرطان پستان گردید. miR-16-1سطوح بیان 

miR-15  وmiR-16 قرار دادن  باهدفBCL2  موجب تحریک

عنوان یک آنتی آپوپتوز در به BCL2. بیان شوندیمآپوپتوز 

سرطان پستان، پروستات و لنفوم  ازجمله هاسرطانشماری از 

درصد  18حدود  miRمیزان بیان این دو  .(10) ابدییمافزایش 

 miRكاهش چشمگیری در سرطان خون دارد. میزان بیان این دو 

(. با 11دارد )ی سرطانی هاسلولدر  BCL2ی معکوسی با ارابطه

-miR و miR-15توجه به اینکه تمرین مقاومتی باعث افزایش 

 miRsدو  ینا ینکهو ا یدگردزنان مبتال به سرطان پستان در 16

قش به اینکه آپوپتوز ن؛ و با توجه گردندیآپوپتوز م یشباعث افزا

سرطان و كاهش حجم آن  از گسترشبسیار مهمی در جلوگیری 

از تمرینات مقاومتی جهت بهبود زنان  توانیم نی( بنابرا10دارد )

 استفاده كرد. به سرطان پستان مبتال

شده ریزیبرنامه مرگ (Apoptosis) آپوپتوزای یا خزان یاخته

 پیوندد. پروتئینبه وقوع می ایاست كه در چند یاخته یاخته

Bcl-2  شبکه آندوپالسمیک جای گرفته  غشاء میتوكندری ودر

نند كتوانند هم نقش القای آپوپتوز و مهار آپوپتوز را ایفا میو می

 و BCL2, Bcl-xlمهار (. برخی از اعضای این خانواده در 18)

نقش   Bad, Bal, Bcl-xs (BAX) برخی دیگر در القای آپوپتوز

ركننده و توازن بین و مها القاكننده(. نسبت عوامل 11دارند )

ی مسیر آپوپتوز یا بقای سلول زنده است. كنندهها تعیینآن

های عنوان یک پروتئواونکوژن در سلولبه BCL2پروتئین 

نماید. ژرمینال در تنظیم فرایند آپوپتوز سلولی دخالت می

ی در مهار آپوپتوز طوركلبهكه پروتئین مذكور،  صورتنیبد

سلولی نقش دارد. در صورت كاهش میزان بیان ژن مربوط به 

سلول یا آپوپتوزی  شدهیزیربرنامه، فرایند مرگ BCL2پروتئین 

شروع  p53 های از قبیلفعال شدن سایر اونکوژن واسطهبه

های ها در سلول(. با در نظر گرفتن نقش كاسپاز23شود )می

مهار سنتز و  واسطهبه BCL2 اند كهادهمختلف، مطالعات نشان د

 طورهبتواند فرایند آپوپتوز را مهار نماید. تولید كاسپازها نیز می

ها موجود در دیواره میتوكندری Bcl-2 هایتر پروتئیناختصاصی

 به بااتصالو یا  C ی جلوگیری از رها شدن سیتوكرومواسطهبه

Apaf-1 افتادن آبشار كاسپازی مانع از تشکیل آپوپتوزوم و به راه 

( نشان داد كه تمرین 1310شهامت و همکاران ) .(21شود )می

ی سالمند هاموشدر  BCL2تداومی هوازی باعث كاهش 

بیسین دوكسورو كهییازآنجابا دوكسوروبیسین گردید.  شدهقیتزر

و تحقیقات نشان  استی درمانیمیشهای كاربردی روش ازجمله

ی با دوكسوروبیسین با سایر درمانیمیشكه افراد حین  دهدیم

 گرددیم BCL2و باعث افزایش  ردیگیمتحت تأثیر قرار  هابافت

های در رت BCL2كه تمرین هوازی تداومی باعث كاهش 

 ی سرطانی كمکهاسلولبه آپوپتوز  تواندیمسالمند گردید كه 

 (.22) كندیمبیشتری 

بر  miRsافزاری جدید كه در ارتباط با تأثیر ی نرمهابرنامه

 miRsبیانگر این است كه در میان است ی هدف هانیپروتئ

 miR-16و  miR-15 را BCL2 بر باالترین رتبه از جهت تأثیر

به شمار  BCL2طبیعی  كنندهسركوب miR-15داند. همچنین 

ی تومورهایی استفاده شود هادرمانعنوان به تواندیمكه  رودیم

این  هادادهاین  (.10همراه هستند ) BCL2كه با بیش بیانی 

مانند سركوبگر تومور عمل  miR-15كه  كندیم پررنگفرضیه را 

در اهداف ژنی گوناگونی كه در تکثیر و بقا  miR-15. كندیم

(، ام.ار.ان. ای.ونت سه ای CCDN1) ازجملهسلول نقش دارد 

(WNTamRNA،) کن كدكننده سایکلین ای یژ (CCNE1 )

تمرین  ازجملهتمرین ورزشی  (.11دارد )دخالت  BCL2و

به جایگاه هدف  بااتصالكه  miR-15مقاومتی از طریق افزایش 
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موجب  CCNE1(’ UTR-3) 3نشده خود در منطقه ترجمه 

پروتئین آن در  و mRNA در سطح CCNE1تنظیم كاهشی 

منجر به مهار رشد سلولی،  شوندیمی سرطان پستان هاسلول

 (.23گردد )یمسركوب مهاجرت و توقف چرخه سلولی 

داد تمرین مقاومتی باعث افزایش  تحقیق ما نشان نتایج

در زنان مبتال به سرطان پستان  miR-329ی در سطوح داریمعن

الیت تأثیر فع ٔ نهیدرزمكه ما بررسی كردیم، تحقیقی  آنجاتا  شد.

 دهدیماما نتایج تحقیقات نشان ؛ یافت نشد miR-329ورزشی بر 

سرطان  ازجمله هاسرطاندر برخی از  miR-329كه سطوح 

همکاران . یانگ و ابدییم پروستات و سرطان پستان كاهش

بشدت نسبت به  miR-329در سرطان ریه  ( نشان دادند2318)

برای درمان  miRاز این  توانیمو  ابدییمافراد سالم كاهش 

( 2311و همکاران ) كانگ (.28استفاده كرد ) ندهیر آدسرطان 

در افراد مبتال به سرطان  miR-329پایین  نشان دادند كه سطح

پستان با متاستاز، تقسیم سلولی و افزایش حجم تومور ارتباط 

باعث افزایش  miR-329(. همچنین تنظیم منفی 11دارد )

 (.11) گرددیمی لنفاوی هاگرهی سرطانی به هاسلولمتاستاز 

 miR-329  از طریقp130Cas  منجر سركوب تومور، جلوگیری

(. 20شود )ی سرطانی میهاسلولمرگ  تیدرنهاو  از متاستاز

مکانیسم احتمالی اینکه تمرین مقاومتی برای زنان مبتال به 

این است كه تمرین مقاومتی باعث  استسرطان پستان مفید 

مانع از  تیهادرنی سرطانی و هاسلول DNAمتیل شدن 

؛ شودشود كه منجر به مرگ سلولی میمی هاسلولرونویسی 

با  ی كرد كه تمرین مقاومتیریگجهینت گونهنیا توانیمبنابراین 

ر تأثیر بیشتری د تواندیمدر باال  شدهاشارهتوجه به مکانیسم 

 .باشدافراد مبتال به سرطان پستان داشته 

 

 یریگجهینت
تمرینات مقاومتی از طریق افزایش سطوح  یطوركلبه

MicroRNAs مسیرهای كه باعث  كه منجر به فعال شدن

راد برای اف تواندیم شوندیم ی مرگ سلولیهانیپروتئتحریک 

مبتال به سرطان پستان مفید باشد. البته با توجه به جدید بودن 

الیت تأثیر فعٔ  نهیدرزماین موضوع نیاز است تا مطالعات بیشتری 

مرتبط با  MicroRNAs ورزشی از نوع تمرینات مقاومتی

مسیرهای مرگ سلولی در زنان مبتال به سرطان پستان انجام 

 شود تا به نتیجه بهتری منجر گردد.

 

 تشکر و قدردانی
 دیتائ مورد تحقیق این طرح ،هانمونه انتخاب به شروع از قبل

 به شمارهاخالق زیست پزشکی دانشگاه قم  كمیته

IR.QOM.REC.1398.015 زنان مبتال به  تمامی از .گرفت قرار

 نمودند یاری تحقیق این دادن انجام در را ماكه سرطان پستان 

 نامهانیپا از مستخرج مقاله این. مینمایم قدردانی و تشکر

 است. فیزیولوژی ورزشی دانشگاه قم
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Abstract 
 

Background & Objective: Breast cancer is the most common cancer in women and is the leading 

cause of death from cancer among women. The purpose of this study was to evaluate the 

compatibility of some of the microRNAs associated with cell death to resistance training in women 

with breast cancer. 

Materials & Methods: Twenty women with breast cancer were selected randomly. They were 

randomly divided into control (10) and experimental (10 subjects) groups. Experimental group 

performed 3 sessions of resistance training for 8 weeks and weekly with the intensity of 70-50% had 

at most one maximum repetition. In order to investigate the effect of resistance training on mir-329, 

mir-15, mir-16, blood samples of the subjects were taken 48 hours before and after protocol 

implementation. Data were analyzed using SPSS software (version 19) and independent and 

dependent t tests were performed. P value less than 0.05 was considered significant.  

Results: Eight resistance exercises have increased the number of cell deaths associated with cell death 

in women with breast cancer, resulting in increased cell death and, consequently, reduced cancer 

mass in women with breast cancer. 

Conclusion: Eight resistance exercises lead to an increase in certain cell deaths associated with cell 

death in women with breast cancer, resulting in increased cell death and, consequently, a reduction 

in cancer mass in women with breast cancer. 
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