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تأثیر تمرین مقاومتی بر مرگ سلولی سرطان پستان
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بررسی برخی از  MicroRNAsمرتبط با مرگ سلولی به هشت هفته تمرین مقاومتی در زنان مبتال به
سرطان پستان
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سرطان پستان شایعترین سرطان و علت اصلی مرگومیر ناشی
از سرطان در میان زنان است ( .)1در سال  2318در سراسر
جهان حدود  2/1میلیون نفر مبتال به بیماری سرطان
پستانتشخیص دادهشدهاند كه حدوداً از هر  8نفر یک نفر خانم
مبتال به سرطان پستان است .طبق آمار سال  2310در ایران،
ساالنه  1113بدخیمی پستان تشخیص داده میشود و  1313نفر
باعث مرگ میشوند .ایران بهعنوان كشور درحالتوسعه با افزایش
سرطان پستان مواجه است .در ایران  %28/8از كل سرطانها

مربوط به سرطان پستان است و رتبه اول ابتال را در بین زنان
ایرانی دارد ( .)2تحقیقات گسترده نشان داده است كه به كمک
ورزش میتوان احتمال بروز سرطان را بهشدت كاهش داد و در
صورت ابتال ،عود مجدد را كاست .بعالوه ورزش طول عمر بیماران
مبتال به سرطان را افزایش میدهد .بیش از نیمی از سرطانها
قابلدرمان است ( .)3ورزش منظم میتواند با كاهش چربی بدن
و چاقی ،در احتمال خطر بروز سرطان تأثیر بگذارد .چاقی عامل
خطرزا برای بروز سرطانهای خاص مثل سرطان رحم ،پستان و
روده بزرگ هستند .از سرطانهای شایعی كه مشخصشده ورزش
نقش مهمی در پیشگیری از آنها دارد سرطان روده بزرگ و
سرطان پستان است (.)8
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مدت  8هفته و هر هفته  3جلسه تمرینات مقاومتی را با شدت  03-03%حداكثر یک تکرار بیشینه انجام دادند .جهت بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر متغیرهای
 mir-329, mir-15, mir-16نمونه خون  88ساعت قبل و بعد از اجرایی پروتکل از آزمودنیها گرفته شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
(نسخه  )11و آزمونهای تی مستقل و وابسته انجام شد .میزان  pكمتر از  3/30معنیدار در نظر گرفته شد.

محسن اکبرپور و همکاران

مواد و روشها
با توجه به اینکه آزمودنیهای تحقیق حاضر را زنان مبتال به
سرطان پستان تشکیل میدهند و به لحاظ برخی متغیرها كامالً
تحت كنترل نبودند ،لذا تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای نیمه
تجربی بشمار میرود كه در قالب یک طرح پیشآزمون و
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لنفوئیدی و غیر لنفوئیدی رخ میدهد( .)1زانگ و همکاران
( )2318نشان دادند كه تمرینات استقامتی باعث كاهش mir-
 mir-16-1 ،15aمیگردد .بیشتر خوشههای mir-16- ،mir-15a
 1در سلولهای  CDبیانشده است .بنابراین اشارهای به نقش
مهم  11در هموستاز طبیعی سلول  CD5+Bدارد ( .)3همچنین
یکی دیگر از  miRNAsكه در سرطان پستان كاهش مییابد
 mir-329است .لی و همکاران( )2310نشان دادند كه mir-329
در زنان مبتال به سرطان پستان نسبت به زنان سالم بسیار كاهش
مییابد ( .)12مطالعات نشان میدهد كه  mir-329باعث كاهش
تقسیم سلولی سرطانی ،ترویج آپوپتوز سلولی و سركوب
تومورزایی میشود.همچنین نشان داده است كاهش mir-329
با متاستاز گره لنفاوی ارتباط منفی دارد ( .)11گانک و
همکاران( )2311نشان داد كه  mir-329بهعنوان یک سرگوبکر
جدید تومور میتواند بهعنوان یک راهبرد جدید درمانی استفاده
كرد Mir-329 .مانع از تکثیر ،مهاجرت و تهاجم سلولی میشود،
درنتیجه سركوب رشد تومور ،با كاهش پروتئین P130Cas
صورت میگیرد ( .)11بیان عصبی  p130Casاثرات مهاری دو
 miR-15و  miR-16در پیشرفت تومور را تضعیف میكند .سطوح
بیان نسبت  miR-329 / miR-362-3pو  p130Casبین حالت
طبیعی و سرطان بهطور معکوس ارتباط دارد؛ بیان miR-362-
 321 / 3pكاهش مییابد ،درحالیكه  P130Casدر سرطان سینه
افزایش مییابد ( .)13با توجه به آثار مثبت تمرینات مقاومتی بر
كاهش رشد تومور ،و ازآنجاییكه تاكنون هیچگونه مطالعه ورزشی
بر سطوح بیان  mir-329انجامنشده است .این سؤال مطرح
میشود كه آیا تمرین مقاومتی میتواند بر یکی از نشانگرهای
ویژه سرطان یعنی مرگ سلولی تأثیر داشته باشد؟ همچنین با
توجه به تأثیر مشهود  mir-329بر  P130Casو تأثیر ،mir-15a
 mir-16-1بر  BCL2در فرآیند آپوپتوز این سؤال مطرح میشود
كه آیا تمرین هشت تمرین مقاومتی باعث افزایش بیان در برخی
 miRNAsمرتبط با مرگ سلولی در زنان مبتال به سرطان پستان
میشود؟
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مطالعات زیادی نشان دادهاند خطر ابتال به سرطان پستان در
زنان فعال در مقایسه با زنان غیرفعال كمتر است ( .)0پژوهشها
نشان میدهد كه تمرینات مقاومتی میتواند رشد تومور را در
مراحل مختلف در مدلهای حیوانی كاهش دهد ( .)1بتوف و
همکاران ( )2313نشان دادند كه رشد تومور در موشهای كه
فعالیت ورزشی انجام داده بودند ،نسبت به سایر گروهها تا دو برابر
كمتر بود ( .)0در پاسخ به تحریکات خارجی ازجمله تمرینات
ورزشی ،بیان ژنی بهوسیله سازوكارهای متفاوتی مانند خاموش
شدن بیان ژن توسط  miRNAsمیتوانند تنظیم شوند (.)8
 RNAs ،miRNAsغیر كدگذار كوچک هستند كه بیان ژنی را از
طریق جلوگیری از ترجمه آنها تنظیم میكنند miRNAs .نقش
مهمی در پاتوژنز سرطانها ،ازجمله سرطان پستان دارد.
 miRNAsاز راههای گوناگون بر فرآیندهای بیولوژیکی تأثیر
میگذارند  ،مانند تأثیر بر رشد تمایز ،مرگ سلولی ،بقا و
متابولیسم .پژوهشها نشان میدهند كه  miRNAsمیتوانند
سركوبگر تومور یا آنکوژن باشند ( .)1پژوهشهای اخیر نشان
میدهند كه برخی  miRNAsازجمله ،)13(mir-16 ،mir-15
 ) 11( mir-329در زنان مبتال به سرطان پستان كاهش مییابد.
نشان دادهشده است كه حذف  miR-16و  ،miR-15aتکثیر
سلولهای  Bانسان و موش از طریق مدوالسیون بیان ژنهای
كنترلكننده پیشرفت چرخه سلولی تسریع میكند ( )13در
مطالعاتی دریافتند  mir-16-1 ،mir-15بهعنوان یک
سركوبكننده تومور عمل كردهاند و  BCL2انکوژن بهعنوان
هدف آن است ( .)8بهطور خاص mir-16-1 ،mir-15 ،بیان
 BCL2را پایین میآورد كه این كاهش منجر به افزایش مرگ
سلولی در تومورهای سرطانی میگردد ( .)1افزایش قابلتوجهی
در سطوح  BCL2در موارد پیشرفته تومور پستان دیدهشده است
كه بهطور معکوس بابیان  1-11 / miR-15aارتباط دارد (و
بنابراین با كاهش میزان  mir-16-1 ،mir-15aمرتبط است)(.)1
امینی و همکاران ( )1310در یک تحقیق ،اثر هشت هفته تمرین
هوازی بر بیان ژنهای  BCL2و  miR-15aو پروتئین BCL2
بافت تومور موشهای مبتال به سرطان پستان را بررسی كردند.
نتایج حاصل از آن نشان داد كه بیان ژن و پروتئین  BCL2و
نسبت رشد تومور به شکل معناداری در گروه تمرین در مقایسه
با گروه كنترل كاهشیافته است و بیان  miR-15در گروه تمرین،
افزایش معناداری را در مقایسه با گروه كنترل نشان میدهد .مهار
تکثیر سلولی توسط خوشه  mir-16-1 ،mir-15aدر هر دو بافت

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  | 1بهار 1311

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  |1بهار 1311

پسآزمون در گروه تجربی ( )13و یک گروه كنترل ( 13نفر) اجرا
شد .چارت  ،1چارت حاضر را از ابتدا تا انتهای فرایند تحقیق
نشان میدهد.
آزمودنیها و نحوه انتخاب آنها
آزمودنیهای تحقیق حاضر را زنان  30تا  03ساله شهر اصفهان
تشکیل میدادند كه دارای پرونده در مراكز تخصصی شهر
اصفهان بودند .برای تعیین نمونههای آماری این پژوهش ابتدا
فهرست اسامی بیمارانی كه سرطان پستان آنها حداقل از  1ماه
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پژوهش ،فرم رضایت از شركت در این تحقیق توسط تمام افراد
شركتكننده و یکی از اعضای خانواده درجهیک تکمیل گردید.
سپس این افراد بهطور تصادفی به دو گروه كنترل ( 13نفر) ،گروه
تمرینات مقاومتی ( 13نفر) تقسیم شدند.
معیارهای ورود و خروج به فرایند مطالعه
معیارهای ورود
عدم انجام پرتودرمانی ،شیمیدرمانی و آندروژن درمانی ،عدم
انجام هرگونه جراحی ،نداشتن هرگونه بیماری قلبی ،مصرف
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معیارهای خروج
افزایش فشارخون بیشتر از سه درجه در زمان استراحت كه
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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قبل محرز شده بود تهیه شد .نمونههای این تحقیق با توجه به
نتایج سونوگرافی داری سرطان خوشخیم بودند و وارد مرحله
متاستاز نشده بودند و از مراكز تخصصی و مطبهای شخصی
جمعآوری شدند .پس از هماهنگی و بررسیهای اولیه ،سالهای
 1311و  1310نفر حائز شرایط شركت در پژوهش (به شرح
ذیل) بودند و شماره تلفن و آدرس محل سکونت آنها ثبت و از
آنها برای حضور در این پژوهش دعوت به عمل آمد .از این تعداد
 23نفر دارای معیارهای ورود به تحقیق را داشتند و داوطلبانه
اعالم آمادگی جهت شركت در تحقیق را كردند .در روز مقرر،
پس از ارائه توضیحات الزم و تشریح اهداف و مراحل اجرای

نکردن سیگار و مشروبات الکلی ،نداشتن مشکل جسمانی مثل
مشکالت ارتوپدی و مغزی – عصبی كه مانع ورزش باشد،
فشارخون >  183/113بهعنوان معیار خروج از فرایند مطالعه،
عدم تمرین ورزشی مداوم قبل از شروع برنامه تمرینی ،عدم
متاستاز
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طی مدت اجرای پروتکل ،خستگی پیش از حد كه موجب كبودی
یا هرگونه تغیر رنگ بیمار گردد.
محدودیتهای تحقیق
عدم كنترل دقیق تأثیر داروها بر شاخصهای تحقیق ،عدم
بررسی رژیمهای غذایی آزمودنیها ،عدم دسترسی به بافت
سرطانی جهت بررسیهای دقیقتر ،سیکل قاعدگی نامنظم.
پروتکلهای تمرین

خونگیری و اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی

تمامی سرسمپلرها و میکروتیوبها مورداستفاده برای استخراج
 mircroRNAsبهصورت  overnightدر محلول  DEPCبا غلظت
یکدهم درصد قرار داده شد و سپس با استفاده از آون در دمای
 80درجه خشک شد ،سپس سپملرها و میکروتیوبها دو بار
منظم اتوكالو گردیدند.
استخراج mircroRNAsگردش خون
بهمنظور استخراج میکرو  RNAاز كیت استخراج ایرایزول
RNAتولیدشده تولید شركت زیست فنآوران رنا كد
دسترسی ) )RB1001و طبق دستورالعمل زیر استفاده شد.
همچنین جهت بررسی سطوح میکرو  RNAاز روش RT steam
 –loop house keepingاستفاده گردید.
ابتدا میزان  033میکرولیتر از خون را به همراه با  1میلیلیتر
از بافرایرایزول را با یکدیگر مخلوط به صورتی كه محلول همگنی
حاصل شود سپس میکس را به میکروتیوب  2میلیلیتر منتقل
میگردد .محلول میکس در دمای محیط به مدت  0دقیقه ثابت
قرار داده شد .سپس  233میکرولیتر كلروفورم به مجموعه اضافه
گردید و بهصورت باال و پایین بهشدت  13-10ثانیه تکان داده و
دوباره به مدت  0دقیقه در محیط رها شد .تیوپ حاوی میکس
در سرعت  8333gبه مدت  0دقیقه سانتریفیوژ گردید .پس از
اتمام این مرحله دو فاز بهصورت مشخص قابلمشاهده بود ،فاز
شفاف رویی كه حاوی  RNAاست را جدا ،به داخل تیوپ دیگر
منتقل 1333 ،میکرولیتر اتانول  133درصد سرد به آن اضافه و
سپس به مدت  8دقیقه در داخل فریزر -23قرار داده شد .در
پایان تیوپ را از فریزر خارج و شبیه مرحلهی قبل سانتریفیوژ
گردید ،مایع داخل تیوپ پس از سانتریفیوژ دور ریخته شد .در
این مرحله گاها ولی نه معموالً لکههای بیرنگ و یا مایل به سفید
در بدنه و كف تیوپ مشاهده گردید .سانتریفیوژ با اضافه كردن
اتانول  %83جهت شستشو تکرار شد و پس از خارج كردن اتانول
و خشکكردن (محتوای داخل تیوپ( در این مرحله روشair-
dryمورداستفاده قرار گرفت 23-03میکرولیتر آب دو بار تقطیر
بسته به میزان رسوب به آن اضافه و با پیپت  RNAداخل تیوپ
حل شد.
سپس  0ماكرولیتر از آن بهمنظور تائید كیفیت با استفاده از
الکتروفروز بر روی ژل آگارز یک درصد آنالیز شد تا پس از تائید
از آن در سنتز  cDNAاستفاده گردد .جهت DNAزدایی از
محصول  RNAاستخراجی به كمک DNaseIرشتههای DNA
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خونگیری از آزمودنیهای تحقیق حاضر در دو مرحله (88
ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و  88ساعت بعد از آخرین
جلسه تمرین) متعاقب  12ساعت ناشتایی شبانه انجام شد .در
هر مرحله  0میلیلیتر خون از ورید پیش بازویی بیماران گرفته
شد .زمان نمونهگیری خون ،خونها در لولههای آغشته به
سیترات ریخته گردید و نمونهها با استفاده از شیکر كامالً به
سیترات آغشته گردند .سپس نمونههای خونی با دور RMP
 3333به مدت  13دقیقه برای جداسازی سرم سانتریفیوژ شدند.
سپس سرم برای آنالیزهای بعدی شاخصهای موردنظر در تحقیق
در ظرفهای ویژه اپندروف توزیع و بالفاصله در فریز  -83درجه
سانتیگراد نگهداری شد.

نحوه حذف کردن RNAاز میکروتیوبها و سر سمپلرها

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

تمرین مقاومتی شامل  13هفته تمرین و هر هفته  3جلسه
بود .برنامه تمرین شامل  13دقیقه گرم كردن با انواع حركات
كششی و نرمشی و سپس انجام هشت حركت ایستگاهی بهصورت
دایرهای به مدت  20تا  33دقیقه بود .در انتها  13دقیقه سرد
كردن در نظر گرفته شد .تمرینهای مقاومتی به ترتیب شامل
پرس پا ،پرس سینه ،حركت پارویی ،خم كردن زانوها (پشت ران)
سرشانه ،پشت بازو ،باز كردن زانو (جلو پا) و جلو بازو بود .برنامه
تمرین در هر جلسه شامل سه دور با دوازده تکرار و با شدت 03
تا  10درصد یک تکرار بیشینه بود .زمان استراحت بین ایستگاه
 80تا  13ثانیه و زمان استراحت بین هر دور  13ثانیه بود .اصل
اضافهبار بهگونهای طراحی شد كه بعد از هر دو هفته تمرین
آزمون یک تکرار بیشینه برای هر فرد برای هر تمرین انجام شد
و مقدار  %0به میزان وزنه اضافه شد .برای تعیین یک تکرار
بیشینه از فرمول زیر استفاده شد (.)3
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حذف شد .بدین منظور پس از افزودن آنزیم  ،DNaseمخلوط
واكنش در انکوباتور  30درجه سانتیگراد به مدت یک  33دما
دهی شد .جهت تائید كیفیت  RNAنمونه  DNAزدایی شده از
 RNAكل روی ژل  1درصد آگاروز آنالیز شد ،شکل  1بیان
 RNAرا نشان میدهد.
سنتز miRNA

مطابق جدول ( ،)1سنتز  cDNAبا استفاده از كیت سنتز
 cDNAزیست فنآوران رنا انجام گرفت .تمامی مواد از شركت
زیست فنآوران رنا تهیه گردید .پس از اتمام فرایند و به دست
آمدن چرخههای آستانه ) (ctسنجش بیان متغیرهای موردنظر

تأثیر تمرین مقاومتی بر مرگ سلولی سرطان پستان

با استفاده از محاسبه ریاضیاتی صورت گرفت ΔCt .هر نمونه با
استفاده از كنترل داخلی (miR-139-5p)،و  )miRNAمحاسبه
شد (با تفریق Ctها از كنترل داخلی)( .)18سپس  ΔΔCtمربوطه
برای هر نمونه با كم كردن  ΔCtآن نمونه از میانگین  ΔCtگروه
كنترل محاسبه شد .درنهایت از رابطه ریاضیاتی جهت گزارش
تغییرات بیان كمی متغیرها استفاده شد.
روشهای آماری
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از  SPSSویرایش  11انجام
گردید .برای توصیف دادهها از شاخصهای توصیف مركزی و
پراكندگی و برای اثر معنیداری از آمار استنباطی استفاده گردید.

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

شکل  RNA -1كل استخراجشده و  DNAزدایی شده جهت سنتز cDNA

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2020.10.1.14.4

نمودار  -1ذوب Real time- PCR

3402

journal.fums.ac.ir

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  | 1بهار 1311
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برای این منظور ،ابتدا با استفاده از آزمون كولموگروف-
اسمیرنوف نحوه توزیع دادهها بررسی شد .با توجه به طبیعی بودن
توزیع دادهها ،از آزمون  tمستقل و وابسته به ترتیب جهت بررسی
تفاوتهای بین گروهی و درونگروهی مقادیر متغیرهای وابسته
استفاده شد .در این روندها مقدار  Pبرابر یا كمتر از  3/30به
معنی رد فرض صفر است ،ویژگیهای توصیفی در جدول 2
بیانشده است.

نتایج
در بررسی درونگروهی ،بین سطوح mir-15a, mir16-1, mir-

 329در گروه تجربی قبل و بعد از اجرایی هشت هفته تمرین
مقاومتی تفاوت معنیداری مشاهده شد ،ولی تغییرات گروه
كنترل هیچگونه تفاوت معنیداری مشاهده نشد .در بررسی
تغییرات بین گروهی بین سطوح mir-15a, mi-r16-1, mir-329
بین دو گروه در مرحله پیشآزمون تفاوت معنیداری نداشت،

جدول  -1توالی پرایمرهای  MicroRNAsموردبررسی
توالی پرایمر از پایگاهmiRBase

نام پرایمر

GAGGUUUUCUGGGUUUCUGUUUC

Mir-329

UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG

Mir-16

UAGCAGCACAUAAUGGUUUGUG

Mir-15

UCUACAGUGCACGUGUCUCCAGU

miR-139-5p

قد

وزن

BMI

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

تمرین

11/31 ±8/23

13/20 ±1/10

113/18 ±3/81

113/18 ±3/81

22/83 ±2/1

23/88 ±2/33

کنترل

01/30 ±3/88

01/00 ±3/18

101/00 ±0/11

101/00 ±0/11

21/00 ±3/22

23/10 ±3/81

جدول  -3جدول تغییرات درونگروهی و بین گروهی شاخصهای خونی در دو گروه قبل و بعد از مداخله
متغیرها

مرحله پیشآزمون

مرحله پسآزمون

تغییرات درونگروهی

گروه كنترل

1/00±3/11

1/88±1/1

2/33

3/800

گروه تجربی

1/18±3/00

3/13±3/80

0/11

3/3331

Mir-329

تغییرات مقدار t

سطح معنیداری

3/31

3/3331

Mir-15a

گروه كنترل

1/31±3/13

1/30±3/1

3/11

3/011

گروه تجربی

1/20±3/10

3/1

8/88

3/3331

3/20

3/3331

Mir-16/1

گروه كنترل

1/1±3/22

1/13±3/30

2/13

3/138

گروه تجربی

1/38±3/31

2/13±3/00

3/13

3/3331

0/21

3/3331
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تغییرات مقدار t

سطح معنیداری

تغییرات بین گروهی
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جدول  - 2تغییرات وزن ،قد و  BMIگروههای مختلف تحقیق قبل و پس از  8هفته
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ولی در مرحله پسآزمون بین دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده
شد (جدول.)3

بحث
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( .)18برخی از اعضای این خانواده در مهار  BCL2, Bcl-xlو
برخی دیگر در القای آپوپتوز ) Bad, Bal, Bcl-xs (BAXنقش
دارند ( .)11نسبت عوامل القاكننده و مهاركننده و توازن بین
آنها تعیینكنندهی مسیر آپوپتوز یا بقای سلول زنده است.
پروتئین BCL2بهعنوان یک پروتئواونکوژن در سلولهای
ژرمینال در تنظیم فرایند آپوپتوز سلولی دخالت مینماید.
بدینصورت كه پروتئین مذكور ،بهطوركلی در مهار آپوپتوز
سلولی نقش دارد .در صورت كاهش میزان بیان ژن مربوط به
پروتئین  ،BCL2فرایند مرگ برنامهریزیشده سلول یا آپوپتوزی
بهواسطه فعال شدن سایر اونکوژنهای از قبیل  p53شروع
میشود ( .)23با در نظر گرفتن نقش كاسپازها در سلولهای
مختلف ،مطالعات نشان دادهاند كه BCL2بهواسطه مهار سنتز و
تولید كاسپازها نیز می تواند فرایند آپوپتوز را مهار نماید .بهطور
اختصاصیتر پروتئینهای  Bcl-2موجود در دیواره میتوكندریها
بهواسطهی جلوگیری از رها شدن سیتوكروم  Cو یا بااتصال به
Apaf-1مانع از تشکیل آپوپتوزوم و به راه افتادن آبشار كاسپازی
میشود ( .)21شهامت و همکاران ( )1310نشان داد كه تمرین
تداومی هوازی باعث كاهش  BCL2در موشهای سالمند
تزریقشده با دوكسوروبیسین گردید .ازآنجاییكه دوكسوروبیسین
ازجمله روشهای كاربردی شیمیدرمانی است و تحقیقات نشان
میدهد كه افراد حین شیمیدرمانی با دوكسوروبیسین با سایر
بافتها تحت تأثیر قرار میگیرد و باعث افزایش  BCL2میگردد
كه تمرین هوازی تداومی باعث كاهش  BCL2در رتهای
سالمند گردید كه میتواند به آپوپتوز سلولهای سرطانی كمک
بیشتری میكند (.)22
برنامههای نرمافزاری جدید كه در ارتباط با تأثیر  miRsبر
پروتئینهای هدف است بیانگر این است كه در میان miRs
باالترین رتبه از جهت تأثیر بر  BCL2را  miR-15و miR-16
داند .همچنین  miR-15سركوبكننده طبیعی BCL2به شمار
میرود كه میتواند بهعنوان درمانهای تومورهایی استفاده شود
كه با بیش بیانی  BCL2همراه هستند ( .)10این دادهها این
فرضیه را پررنگ میكند كه  miR-15مانند سركوبگر تومور عمل
میكند miR-15 .در اهداف ژنی گوناگونی كه در تکثیر و بقا
سلول نقش دارد ازجمله ( ،)CCDN1ام.ار.ان .ای.ونت سه ای
( ،)WNTamRNAژن كدكننده سایکلین ای یک ()CCNE1
و BCL2دخالت دارد ( .)11تمرین ورزشی ازجمله تمرین
مقاومتی از طریق افزایش  miR-15كه بااتصال به جایگاه هدف
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هدف از مطالعه حاضر ،بررسی سازگاری برخی از
 mircroRNAsمرتبط با مرگ سلولی به هشت هفته تمرین
مقاومتی در زنان مبتال به سرطان پستان است .بر اساس نتایج
پژوهش حاضر ،هشت هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش برخی
 mircroRNAsمرتبط با مرگ سلولی در زنان مبتال به سرطان
پستان گردید .با توجه به اختالف بارز بین دو گروه تجربی و گروه
كنترل تمرین مقاومتی باعث افزایش معنیداری در سطوح mir-
329, mir-15a, mir-16-1در زنان مبتال به سرطان پستان گردید.
نتایج این تحقیق با نتایج امینی و همکاران ( )1310كه به بررسی
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان  miR-15و BCL2
موشهای مبتال به سرطان سینه پرداختند ،همخوانی دارد (.)1
نتایج تحقیق آنها نشان داد هشت هفته تمرین هوازی باعث
افزایش معنیداری در سطوح بیان  miR-15در موشهای مبتال
به سرطان پستان شد كه علت كاهش حجم تومور را در این
موشها افزایش  miR-15میدانند .همچنین نتایج این تحقیق
نشان داد كه هشت تمرین مقاومتی باعث افزایش معنیداری در
سطوح بیان  miR-16-1در زنان مبتال به سرطان پستان گردید.
 miR-15و  miR-16باهدف قرار دادن  BCL2موجب تحریک
آپوپتوز میشوند .بیان  BCL2بهعنوان یک آنتی آپوپتوز در
شماری از سرطانها ازجمله سرطان پستان ،پروستات و لنفوم
افزایش مییابد ( .)10میزان بیان این دو  miRحدود  18درصد
كاهش چشمگیری در سرطان خون دارد .میزان بیان این دو miR
رابطهای معکوسی با  BCL2در سلولهای سرطانی دارد ( .)11با
توجه به اینکه تمرین مقاومتی باعث افزایش  miR-15وmiR-
16در زنان مبتال به سرطان پستان گردید و اینکه این دو miRs
باعث افزایش آپوپتوز میگردند؛ و با توجه به اینکه آپوپتوز نقش
بسیار مهمی در جلوگیری از گسترش سرطان و كاهش حجم آن
دارد ( )10بنابراین میتوان از تمرینات مقاومتی جهت بهبود زنان
مبتال به سرطان پستان استفاده كرد.
خزان یاختهای یا آپوپتوز ) (Apoptosisمرگ برنامهریزیشده
یاخته است كه در چند یاختهای به وقوع میپیوندد .پروتئین
Bcl-2در غشاء میتوكندری و شبکه آندوپالسمیک جای گرفته
و میتوانند هم نقش القای آپوپتوز و مهار آپوپتوز را ایفا میكنند

تأثیر تمرین مقاومتی بر مرگ سلولی سرطان پستان

محسن اکبرپور و همکاران

بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری كرد كه تمرین مقاومتی با
توجه به مکانیسم اشارهشده در باال میتواند تأثیر بیشتری در
افراد مبتال به سرطان پستان داشته باشد.

نتیجهگیری
بهطوركلی تمرینات مقاومتی از طریق افزایش سطوح
 MicroRNAsكه منجر به فعال شدن مسیرهای كه باعث
تحریک پروتئینهای مرگ سلولی میشوند میتواند برای افراد
مبتال به سرطان پستان مفید باشد .البته با توجه به جدید بودن
این موضوع نیاز است تا مطالعات بیشتری درزمینهٔ تأثیر فعالیت
ورزشی از نوع تمرینات مقاومتی  MicroRNAsمرتبط با
مسیرهای مرگ سلولی در زنان مبتال به سرطان پستان انجام
شود تا به نتیجه بهتری منجر گردد.

تشکر و قدردانی
قبل از شروع به انتخاب نمونهها ،طرح این تحقیق مورد تائید
كمیته اخالق زیست پزشکی دانشگاه قم به شماره
 IR.QOM.REC.1398.015قرار گرفت .از تمامی زنان مبتال به
سرطان پستان كه ما را در انجام دادن این تحقیق یاری نمودند
تشکر و قدردانی مینمایم .این مقاله مستخرج از پایاننامه
فیزیولوژی ورزشی دانشگاه قم است.
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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.
Keywords: Resistance Exercise, MicroRNAs, Breast Cancer
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