مقاله پژوهشي
فصلنامۀ بيماريهاي پستان ايران ،سال هفتم ،شماره چهارم ،زمستان 3131

اثر تمرین هوازی بر استرادیول پالسما و بیان  miR-206و  ERαموشهای مبتال به سرطان
پستان
زهرا ميرآخوري :فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
محمدرضا کردي* :فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
عباسعلی گايينی :فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
شعبان عليزاده :پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
ليال انوشه :فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
صادق امانی شلمزاري :فیزیولوژی ورزش ،پژوهشگاه تربیت بدنی ،تهران ،ایران
اشرف امينی :فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
مريم دلفان :فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه :حلقه بازخوردی بین  ERα-mir-206استرادیول به عنوان سازوکار نوین در سرطان پستان مطرح شده است .هدف
پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین ورزشی هوازی بر روند تنظیمی این حلقه بازخوردی در موشهای مبتال به سرطان پستان
وابسته به استروژن است.
روش بررسی :سلولهای سرطانی  MC4-L2به  02سر موش بالب سی ماده (شش تا هشت هفته ،میانگین وزن 51-51
گرم) بهشکل زیرجلدی تزریق شدند ،سپس نمونهها بهطورتصادفی به دو گروه  52تایی کنترل و تمرین تقسیم شدند .پس از
آن ،گروه تمرین به مدت شش هفته ،پنج روز در هفته تمرینات هوازی ( 51-51متر بر دقیقه) را انجام دادند .پس از پیدایش
تومور ،طول و عرض تومور با کولیس دیجیتالی هر هفته اندازهگیری شد .موشها  11ساعت پس از آخرین جلسه تمرین قربانی
شدند ،نمونههای خونی و بافتی برداشته شد و در دمای  -02درجه ذخیره شد .در ابتدا  RNAتام با استفاده از تریزول
استخراج شد و میزان بیان  mir-206و  ERαبافت تومور به روش  Real time–PCRو استرادیول پالسما با روش االیزا
اندازهگیری شد.
يافتهها :سطوح استرادیول ( )P=2/225و بیان  )P=2/2225( ERαدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش و بیان
 mir-206افزایش معنادار داشت ( .) P=2/2225همچنین ،حجم تومور در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری
نشان داد (.)P=2/230
استرادیول پالسما در موش های مبتال به سرطان پستان ،تمرین هوازی ،این حلقه تنظیمی را به سمت کاهش تکثیر سلولی
پیش میبرد و میتواند به عنوان سازوکار نوین در بیان اثرات مثبت و کمک درمانی فعالیت ورزشی بر سرطان پستان در نظر
گرفته شود.
واژههاي کليدي :سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن ،تمرین هوازی ،mir-206 ،استرادیول.

* نشانی نویسنده پاسخگو :تهران ،کارگر شمالی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،محمدرضا کردی.
نشانی الکترونیکmrkordi@ut.ac.ir :
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ژن توسط میکرو  ،RNAمیتواند تنظیم شود (.)8،1
 RNAs ،miRNAsغیرکدگذار کوچک هستند که بیان
ژنی را از طریق از بین بردن مولکولهای  mRNAو یا از
طریق جلوگیری از ترجمه آنها تنظیم میکنند (.)52-50
بیش از  %12ژنهای  miRNAدر نواحی ژنومیک همراه
سرطان قرار گرفتهاند ( ،)53بنابراین پیشنهاد شده
 miRNAsنقش مهمی در پاتوژنز انواع سرطان در انسان
بازی میکند .در این میان mir-206 ،رابطه نزدیکی با
انواع سرطانها دارد و با سرکوب بیان گیرنده آلفا استروژن
( )ERαبه عنوان سرکوبکننده تومور سرطان پستان عمل
میکند ( mir-206 .)51بیشتر در عضله اسکلتی و عضله
قلبی بیان میشود و تمایز عضله را افزایش میدهد و در
سطوح پایین در دیگر بافتها از جمله سلولهای پستان و
بافت توموری پستان ( )51نیز بیان میشودmiR-206 .
عضوی از خانواده  mir-1ویژه عضله است و در موقعیت
کروزومی  6p12.2قرار دارد .وجود حلقه بازخورد منفی
در مطالعات نشان داده است miR-206 ،و  ERαبیان
یکدیگر را سرکوب میکنند ( .)51از آنجایی که تاکنون
پژوهشی که اثر فعالیت ورزشی بر  mir-206در نمونههای
دارای سرطان پستان را مورد بررسی قرار دهد ،انجام نشده
است ،پژوهش حاضر به منظور روشن شدن ارتباط بین
فعالیت ورزشی mir-206 ،و سرطان پستان انجام شده
است.
از طرف دیگر استروژنها به عنوان عامل خطر اصلی برای
توسعه سرطان پستان پذیرفته شدهاند .در همین ارتباط،
یکی از عمدهترین استروژنهای قابل بررسی-50 ،بتا
استرادیول (استرادیول) است .استرادیول یک استروژن
فعال است .چنان که غلظت باالی آن در سرم ،یکی از
نشانههای مهم سرطان پستان است ( .)56چندین مطالعه
فراگیر نشان دادهاند ،استرادیول پالسما در زنان مبتال به
نئوپالژیا 5نسبت به افراد سالم باالتر است و خطر ابتال به
سرطان پستان در زنانی که غلظت استرادیول باالیی دارند،
بیشتر است ( .)56،50حال این سوال مطرح میشود که
آیا فعالیت ورزشی میتواند میزان استرادیول پالسما ،بیان
 miR-206و بیان گیرنده آلفای استروژن در بافت تومور
موشهای مبتال به سرطان پستان را در بیماران مبتال به
سرطان پستان تغییر دهد و آیا میتوان بخشی از خاصیت
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سرطان یکی از مشکالت اصلی بهداشتی در سراسر جهان
است و از مهمترین علتهای مرگ و میر در کودکان و
بزرگساالن به شمار میرود .این بیماری در انواع مختلفی
بروز میکند و حدود  022بیماری را شامل میشود ( )5که
سرطان پستان یکی از مهمترین موارد آن است .امروزه
سرطان پستان ،شایعترین نوع سرطان در زنان و مهمترین
عامل تهدیدکننده سالمتی زنان است و در کشورهای
غربی در حدود یک سوم از کل سرطانهای مربوط به زنان
را تشکیل میدهد (.)0
بسیاری از مطالعات فراگیر پیشنهاد میکنند ،بین فعالیت
ورزشی و سرطان پستان رابطه نزدیکی وجود دارد .اگر چه
کمبود مطالعات تجربی کنترل شده که رابطه موجود و
سازوکارهای درگیر را آزمایش کرده باشند ،اساس وجود
این رابطه را تضعیف میکند ( .)3طی دهه گذشته به
موضوع فعالیت ورزشی به عنوان درمان کمکی موثر برای
حفظ و یا بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان
پستان ،توجه زیادی شده است .پژوهشهای فراگیر اخیر
نشان دادهاند ،تمرین هوازی به دنبال تشخیص سرطان
پستان ،میتواند با کاهش عوارض سرطان و در نهایت با
کاهش مرگ و میر همراه باشد .در این زمینه ،فعالیت
بدنی بسته به شدت فعالیت ،میتواند باعث تسریع و یا
جلوگیری از پیشرفت سرطان پستان در جوندگان شود
( .)1مدارک تجربی جدید نشان میدهد ،شدت متوسط
فعالیت بدنی ،خطر مرگ و میر در سرطان پستان را
کاهش میدهد ( .)1همچنین تمرینهای هوازی با کاهش
حجم تومور در موشهای مبتال به سرطان پستان همراه
بوده است ( .)6بتوف تاثیر تمرین هوازی را به عنوان یک
روش درمانی ،در موشهای مبتال به سرطان پستان بررسی
کرد ( .)0نتایج نشان داد که رشد تومور در گروههایی که
فعالیت ورزشی انجام داده بودند ،نسبت به سایر گروهها تا
دو برابر کمتر بود .با این که این نتایج نشان میدهد،
فعالیت ورزشی هوازی میتواند خاصیت ضد توموری برای
بیماران مبتال به سرطان پستان داشته باشد ،ولی در این
مطالعه نیز مانند پژوهشهای دیگر ،سازوکارهای مولکولی
درگیر ،مورد بررسی قرار نگرفته است و تنها به نتایج کیفی
مانند میزان مرگ و میر و حجم تومور اشاره شده است.
در پاسخ به تحریک خارجی مانند تمرین ورزشی ،بیان ژنی
بهوسیله سازوکارهای متفاوتی مانند ،خاموش شدن بیان
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ضد توموری فعالیت ورزشی را به تاثیر آن بر میزان
استرادیول پالسما ،بیان  miR-206و بیان گیرنده آلفای
استروژن نسبت داد .از آنجایی که در مورد آثار فعالیت
ورزشی بر استرادیول پالسما ،بیان  miR-206و بیان
گیرنده آلفای استروژن در بیماران مبتال به سرطان پستان
پژوهشی انجام نشده است .در این پژوهش محققین تاثیر
یک دوره تمرین استقامتی بر استرادیول پالسما ،بیان
 miR-206و بیان گیرنده آلفای استروژن در بافت تومور
موشهای مبتال به سرطان پستان را مورد بررسی قرار داده
است.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش آن تجربی است که به
شیوه میدانی و آزمایشگاهی انجام میشود.
آزمودنیها :با توجه به پژوهشهای پیشین ( ،)51،3تعداد

ad Libitum

تزريق سلول و نحوه ايجاد تومور :در ابتدا سلولهای
مورد نظر در محیط آزمایشگاهی به منظور دستیابی به
میزان معینی از سلول کشت داده شدند و پس از آن که
تعداد سلول به اندازه مورد نیاز رسید ،سوسپانسیون سلولی
با تراکم  52میلیون در هر میلی لیتر بافر  PBSتهیه شد.
سپس به هر موش بالبسی ماده پس از بیهوشی با دوز
مناسب کتامین و زایلوزین ( 52میلیگرم به یک
میلیگرم) ،یک میلیون سلول به شکل زیر جلدی به ناحیه
باالی ران سمت راست تزریق شد .در حدود دو هفته پس
از تزریق ،تومور در محل تزریق قابل لمس است.
پروتکل تمرين :در ابتدا پیش از تزریق سلولهای
سرطانی ،یک هفته آشناسازی با محیط و تمرین بر روی
نواگردان ،انجام شد .سپس موشها به شکل تصادفی به
دو گروه  52تایی تمرین و کنترل تقسیم شدند (جدول
 .)5تمرینات به مدت شش هفته انجام شد .تمرینات در
هفته اول با سرعت  51متر در دقیقه شروع و در نهایت
در دو هفته آخر پس از سرطانی شدن به  51متر در
دقیقه رسید ( 11-02درصد .)58( )Vo2max
از آنجایی که در تمرین هوازی روی نوار گردان ،شدت
و مدت تمرین به راحتی تحت کنترل پژوهشگر میباشد،
در پژوهش حاضر ،از این نوع تمرین استفاده شد.
جدول :3پروتکل تمرين هوازي پيش بينی شده براي
گروه تمرين پس از سرطانی شدن آزمودنیها
سرعت

زمان

تکرار (روز در

(متر بر دقيقه)

(دقيقه)

هفته)

6-52

02

1

دو هفته اول

51

01

1

دو هفته دوم

56

32

1

دو هفته سوم

51

32

1

دوره تمرين
هفته
یک
آشناسازی

اندازهگيري حجم تومور :پس از تزریق سلولهای
سرطانی و پیدایش تومور ،هر هفته حجم تومور محاسبه
شد .برای اندازهگیری حجم تومور از فرمول جونز و
همکاران ]) [V=1/2(L2×Wاستفاده شد ( .)02لذا
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 02سر موش بالب سی ماده (شش تا هشت هفتهایی،
میانگین توده بدنی  51-51گرم) از موسسه پاستور
خریداری شد و به حیوانخانه دانشگاه تهران منتقل شدند.
برای تطابق فیزیولوژیک موشها ،دوره  50ساعته تاریکی
روشنایی رعایت شد .دمای اتاق نیز بین درجه 00-01
درجه سلسیوس و رطوبت  %11حفظ شد .غذای حیوانات
شامل آب و غذای معمول موش بود که به صورت آزاد و در
اختیار 0تا پایان پروتکل در دسترس موشها قرار گرفت.
کشت سلول :از رده سلول کارسینمای وابسته به استروژن
 MC4-L2که هدیه دکتر الناری از موسسه پزشکی
آرژانتین بود ()58؛ استفاده شد .سلولهای  MC4L2در
فالسک  T75در محیط  DMEM/F-12با  51میلیمول
بافر  ،HEPESگلوتامین ،پنیسلین ،100 μg/ml
استراپتومایسن  100 μg/mlو  %52 FBSمطابق مقاله
امانی و همکاران ( )51کشت داده شدند .روند کشت بدین
شکل بود که پس از پرکردن  %82سطح فالسک بوسیله
سلولها ،مایع رویی برداشت شده و پس از شسستشو با
 ،PBSدر مرحله بعد با آنزیم تریپسین  2/201از کف
پلیت سلولها جدا شده و پس از خنثیسازی آنزیم با
محیط حاوی  ،10% FBSهمه محتویات فالسک را
داخل لوله فالکون ریخته و آن را در دور  5022به مدت
 3-1دقیقه سانتریفیوژ شد .در مرحله بعد ،مایع روئی
برداشته و پالک سلولی ،در داخل محیط حاوی FBS

 10%حل شد .سپس برای تعیین زنده مانده و شمارش
سلولی به ترتیب از تریپانبلو و الم هماسیتومتر استفاده
شد.
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حجم تومور در  0بعد اندازهگیری شد .بزرگترین بعد
تومور به عنوان طول ( )Lتومور در نظر گرفته شد و بعد
دیگر (در زاویه  82درجه) به عنوان عرض ( )Wدر نظر
گرفته شد .حجم تومور در هر دو گروه اندازهگیری شد.
هموژنايز بافت تومور :در پایان برنامه تمرین و 11
ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،موشها برای سنجش
متغیرهای پژوهشی قربانی شدند .به منظور اندازهگیری
سطوح متغیرها ،بالفاصله بافت تومور برداشته شد و قسمت
مرکزی آن (قسمت نکروز) حذف گردید و قسمت رویی
تومور در نیتروژن مایع ،فریز و در دمای  -02°Cنگهداری
شد .در آزمایشگاه حدود  12-522میلیگرم بافت تومور به
همراه یک سی سی ترایزول در لوله هموژن دستی ریخته
شد و بافت هموژن گردید .سپس مایع رویی برای استخراج
 RNAبه لوله جدید منتقل شد.
استخراج  :RNAمراحل استخراج  RNAتام براساس
پروتکل ترایزول به شکل دقیق اجرا شد ،با این اختالف که
برای استخراج  mir-206پس از اضافه نمودن
ایزوپروپانول ،رونشین به مدت یک شبانه روز در دمای
 -02نگهداری شد و سپس مراحل بعدی استخراج به
ترتیب انجام گفت .برای سنتز  cDNAاز کیتهای
مخصوص استفاده شد .برای سنتز  cDNAژن  ERαاز
کیت استخراج کیاژن  021355و برای ساخت cDNA
 mir-206از کیت  STRATAGENEبا CAT
 No:600583استفاده گردید .مراحل سنتز cDNA
مطابق با پروتکل کیتها انجام شد.
 :Real time – PCRدر ابتددا بدا اسدتفاده از آزمدایش
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´5´-ACCCTGTTGCTGTAGCCGTATTC-3

استفاده شد.
اندازهگیری استردیول پالسما :با استفاده از کیت االیزای
 Cayman chemical companyبا شمارهی کیت
-50 110015بتااسترادیول پالسما اندازهگیری شدند.
روشهاي آماري :تجزیه و تحلیل آماری و میزان بیان
ژنهای مورد نظر توسط نرم افزار  RESTصورت گرفت.
از  ANOVAبا اندازهگیری مکرر برای تجزیه تحلیل
حجم تومور و از آزمون  Tمستقل برای استرادیول استفاده
شد .همچنین از نرم افزار  EXCELبرای ترسیم شکلها
استفاده شد.

یافتهها
دادههای به دست آمده از حجم تومور و روند رشد تومور
در شش هفته اجرای پروتکل تمرین در شکل یک ترسیم
شده است .همانطورکه نشان داده شده است ،میزان نهایی
و روند رشد در گروه کنترل باالتر از گروه تمرین است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان می-
دهد بین دو گروه تفاوت معناداری ()F=1/10 ،P=2/230
وجود دارد (شکل .)5
نتایج به دست آمده از روش کمی  Real-Time PCRبا
استفاده از نرم افزار  RESTمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .دادهها افزایش معنادار بیان  mir-206در گروه
تمرین نسبت به گروه کنترل را نشان دادند (.)P=2/2225
میزان بیان  mir-206در گروه تمرین نسبت به گروه
کنترل  55/0برابر است .همچنین کاهش معنادار بیان ژن
 ERαدر گروه تمرین نسبت به گروه کنترل بهدست آمد
( .)P=/258میزان بیان  ERαدر گروه تمرین نسبت به
گروه کنترل  2/58برابر است (شکل  ،0جدول .)0
نتایج آزمون  Tمستقل برای سطوح استرادیول نشان داد
در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل اختالف معنادار
( )t=8/21 ،P=2/2225بود و سطوح استرادیول در گروه
تمرین با کاهش معنادار همراه بود (شکل .)3
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سریال غلظت ،میزان غلظت بهینده  cDNAو پرایمرهدای
مربوط به هر ژن بهطور مجزا برای هرکددام مشدخص شدد.
برنامه  Real time – PCRبر روی دستگاه کوربت برای
 mir-206شامل  81°بده مددت  52دقیقده و  11سدیکل
 81°به مدت  52ثانیه 62° ،به مدت  51ثانیده و  00°بده
مدت  02ثانیه و برای ژن  ERαشامل  81°بده مددت 52
دقیقه و  12سیکل  81°به مدت  51ثانیه 62° ،بده مددت
یددک دقیقدده بددود .پرایمددر جلددویی بددرای miR-206
 UGGAAUGUAAGGAAGUGUGUGGبود.
بدددددددددرای  ER-αاز پرایمدددددددددر جلدددددددددویی 5´-
´ CCTCCCGCCTTCTACAGGT -3و پرایمددر
برگشددت5´-CACACGGCACAGTAGCGAG-3´ ،
استفاده شدد .از  U6و  GAPDHبده عندوان ژن کنتدرل

اسددددتفاده کددددردیم .بددددرای  U6از پرایمددددر جلددددویی
´ 5´-GCGCGTCGTGAGGGTTC-3و پرایمدددر
برگشددددددت5´-GTGCAGGGTCCGAGGT-3´،
اسدددتفاده شدددد .بدددرای  GAPDHاز پرایمدددر جلدددویی
5´-TCAACAGCAACTCCCACTCTTCC´ 3و پرایمددددددددددددددددددددر برگشددددددددددددددددددددت
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شکل  .2ميزان بيان( mir-206الف) و ( ERαب) در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل
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جدول  .2نتايج بيان نسبی  mir-206و  ERαدر گروه تمرين نسبت به گروه کنترل

فصلنامۀ بيماريهاي پستان ايران

اثر تمرين هوازي بر استراديول پالسما و بيان ....

120
80
60
40
20

) (pg/mlل ت استراديول

100

0
کنترل

تمرین

شکل  :1سطوح استراديول گروههاي تمرين و کنترل پس از اجراي برنامه تمرين

بحث

42

] [ Downloaded from ijbd.ir on 2022-01-19

با توجه به دادههای حاصل از حجم تومور ،پژوهش حاضر
نشان داد ،فعالیت ورزشی هوازی میتواند روند پیشروی
سرطان پستان را کاهش دهد و با توجه به افزایش بیان
 mir-206و کاهش بیان  ERαو سطوح استرادیول
پالسما ،به نظر میرسد حلقه ارتباطی بین این سه عامل
تنظیمکننده میتواند به عنوان سازوکاری نوین جهت
ایجاد آثار مثبت ورزش هوازی بر سرطان پستان شناخته
شود.
در سالهای اخیر ،در کشورهای پیشرفته حوزههای
جدیدی در رابطه با ورزش شکل گرفته است که با رویکرد
درمانی به ورزش نگاه میکنند .برای مثال ،پژوهشها
نشان دادهاند ،تمرینات ورزشی منظم میتواند منجر به
کاهش حجم تومور گردد ( ،)58،3،05،00نتیجهای که در
پژوهش حاضر نیز تایید شد .نتایج پژوهش بتوف در
موشهای مبتال به سرطان پستان نشان داد ،تمرین هوازی
به عنوان یک روش درمانی ،میتواند رشد تومور را در
گروههایی که فعالیت ورزشی انجام دادند نسبت به سایر
گروهها تا دو برابر کاهش دهد .در این پژوهش ،بررسیهای
 MRIنشان داد که در گروههایی که پس از سرطانی
شدن فعالیت ورزشی انجام دادند ،هایپوکسی به صورت
معنیداری نسبت به سایر گروهها ،کاهش داشته و جریان
خونی در تومور آنها یکنواختتر بوده است .تمرین ورزشی
همچنین باعث بهبود اثر شیمیدرمانی در کاهش رشد
تومور شد .هرچند ،با وجود اینکه این نتایج نشان میدهد،

فعالیت ورزشی هوازی میتواند خاصیت ضد توموری برای
بیماران مبتال به سرطان پستان داشته باشد ،ولی در این
مطالعه نیز مانند پژوهشهای دیگر ،سازوکارهای مولکولی
درگیر ،مورد بررسی قرار نگرفته است ( .)0همراستا با
دادههای حاصل از حجم تومور در پژوهش حاضر،
زیلینسکی و همکاران نشان دادند ،فعالیت شدید بر رشد
تومور با اثرگذاری بر ریز محیط تومور اثرگذار است و منجر
به تاخیر در رشد تومور میشود ( .)00ورما و همکاران
کاهش حجم تومور ناشی از فعالیت ورزشی را با کاهش
آنژیوژنز ،کاهش بیان  ،VEGFمقادیر اریتروسیت ،الکتات
ریزمحیط تومور و افزایش اکسیژن و نیتریک اکساید،
مرتبط میدانند ( .)03در پژوهش حاضر ،علت کاهش
تومور به کاهش استرادیول پالسما ،سرکوب بیان ژن
تومور ،به کاهش استرادیول پالسما و سرکوب بیان ژن
 ERαبه افزایش  mir-206نسبت داده شده است.
اگر چه تواتر دقیق رویدادهای منجر به تومورهای پستان
به خوبی شناسایی نشده است ،اما مواجهه با استروژنها به
عنوان عامل خطر اصلی برای توسعه سرطان پستان
پذیرفته شده است .همانگونه که ذکر شد ،سطوح باالتر
استرادیول پالسما ،خطر ابتال به سرطان پستان را افزایش
میدهد ( .)56،50استرادیول مضاعف سازی سلول را
بوسیله اتصال به گیرندههای استروژن  αو  βافزایش
میدهد .استرادیول میتوانند در تنظیم بیان  miRNAدر
سلولهای سرطان پستان نقش داشته باشد ،بهگونهایکه
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میتواند بیان  miR-206در سلولهای  3MCF-7را
سرکوب کند ( .)01همراستا با مطالعات ورزشی دیگر ()01
پژوهش حاضر نیز کاهش معنادار استرادیول سرم در گروه
ورزش را نشان داد .مک تیرنان و همکاران نشان دادند
بیشترین کاهش در غلظت سرمی استرادیول زنان تمرین
کرده مربوط به زنانی بود که چربی بدن آنها بیشتر از دو
درصد کاهش داشت ( .)06از آنجاکه استرادیول مثل سایر
استروئیدهای جنسی از کلسترول ساخته میشود ،ممکن
است برنامه تمرینی با اثرگذاری در میزان کلسترول در
کاهش استرادیول سرم نقش داشته باشد یا در متابولیسم
استرادیول و در نتیجه کاهش سطح سرمی آن موثر باشد.
پژوهش حاضر نشان داد ،میزان بیان  ERαدر گروه
تمرین بهطور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش
یافته است .نقطه مشترک بیشتر سرطانهای پستان
انسان اختالل در تنظیم بیان  ERαاست .تقریب ًا %62
سرطانهای پستان تشخیص داده شده ERα ،را بیش
بیان میکنند از این رو میتواند پیامدهایی برای درمان و
تشخیص سرطان پستان داشته باشد .سلولهای سرطان
پستان  ERαمثبت برای حیات و پیشرفت شان به
استرادیول وابسته هستند .نتایج مطالعات حیوانی روی
موشهای فاقد ژن گیرنده استروژن آلفا و بتا ،نشان داد،
اثرات تکثیری استروژن بهوسیله  ERαمیانجی میشود
( ERα .)00به عنوان یک محصول انکوژن فعال شده با
گیرنده در بافتهای تناسلی عمل میکند ،بهطوری که
بیش بیانی  ERαبا بدخیم شدن سرطانهای رحم و
پستان همراه است ( .)01 56عالوه براین ،تعدیلگرهای
انتخابی استروژن که به عنوان آنتاگونیستهای  ERαدر
بافت پستان عمل میکنند ،میتوانند در درمان مطلوب
سرطانهای پستان  ERαمثبت ،مورد استفاده قرار گیرند.
بنابراین با توجه به دادههای حاصل از پژوهش حاضر،
تمرین ورزشی هوازی اثر کاهشی بر  50بتا استرادیول
پالسما دارد و میتواند اثر مطلوبی در روند بهبود و درمان
این بیماری داشته باشد .از این رو کاهش مشاهده شده
 ERαدر پژوهش حاضر را میتوان به عنوان یکی از آثار
مثبت فعالیت ورزشی بر سرطان پستان معرفی کرد .بیان
 ERαو فعالیت آن بهوسیله سازوکارهای متعددی تنظیم
میشود .یک سازوکار برای خاموشی این ژن بهوسیله
 miRNAصورت میگیرد miRNAs .طبقه جدیدی از

مولکولهای تنظیمی هستندکه بیان ژن را در سطح پیش
و پس ترجمهای تنظیم میکنند .به دنبال بررسی چگونگی
اثر کاهشی فعالیت ورزشی هوازی بر بیان استرادیول
پالسما ،در پژوهش حاضر ،تغییرات  mir-206اندازهگیری
شده است.
چندین ژن  miRNAتنظیم شده با استرادیول در ناحیه
درون ژنی ژنهای تنظیم شده با استروژن قرار دارند و یا با
جایگاههای اتصالی  ERαهمراه هستند .دوره بالینی
سرطان پستان  ERαمثبت به تعادل بین miRNAs
سرکوبگر تومور تنظیم شده با استرادیول و miRNAs
سرطانزا وابسته است .پژوهشهای اخیر  mir-206را به
عنوان عامل سرکوبکننده سرطان شناسایی کردهاند،
بهطوریکه افزایش مرگ سلولی و کاهش تکثیر سلولی در
سلولهای سرطان پستان که در معرض  miR-206قرار
گرفتند مشاهده شده است ( mir-206 .)01در عضله
اسکلتی و عضله قلبی بیان میشود و تمایز عضله را
افزایش میدهد و در سطوح پایین در دیگر بافتها از
جمله سلولهای پستان و بافت توموری پستان ( )51نیز
بیان میشود .یوشیموتو و همکاران تنظیم کاهشی
 mir-206در بافت سرطان پستان  ERαمثبت را گزارش
کردند ( miR-206 .)01بیان  ERαرا سرکوب میکند و
از رشد سرطان پستان انسان  MCF-7پیشگیری میکند
( .)08آدامز و همکاران نشان دادند ،بیان  ERαو فعالیت
آن در سرطان پستان به وسیله حلقه تنظیمی -mir-206
 ERαاستروژن تنظیم میشود ،بهگونهاییکه miR-206
با اتصال به  ERα mRNA 3′UTRاز ترجمه ERα
بازداری میکند درحالیکه آگونیست  ERαبیان miR-
 206را متوقف میکند ( .)51عالوه بر این ،بیشبیانی
 miR-206میتواند اهداف استرادیول در سلولهای
 MCF-7را سرکوب کند miR-206 .میتواند بیان
 ،)08( 1ESR1بیان  SRC-1و  1SRC-3درونزا (،)01
بیان  ERαو  )32( 6Metرا که اهداف استرادیول در
بافت پستان هستند را سرکوب کند .دی لوا و همکاران دو
جنبه از فعالیت این سرکوبگر تومور را شناسایی کردند
( .)32آنها نشان دادند  mir-206گیرنده ( METگیرنده
فاکتور رشد هپاسیت) انکوژنیک را سرکوب میکند که در
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با توجه به مطالب ذکر شده مشخص است ورزش اثرات
مفیدی بر درمان سرطان پستان و یا بیماریهای ثانویه
همراه با سرطان دارد .اما تاکنون پژوهشهای اندکی
سازوکارهای مولکولی و سلولی اثرات مفید ورزش بر بافت
توموری سرطان پستان را بررسی کردهاند و اصوالً
مسیرهای پیام رسانی و سازوکارهای اثربخش ورزش در
بهبود سرطان مشخص نبودهاند .به نظر پژوهشگران،
تمرینهای ورزشی میتواند با اثر افزایشی در بیان miR-
 206و اثر کاهشی بر بیان  ERαو استرادیول پالسما در
موشهای مبتال به سرطان پستان وابسته به هورمون،
میتواند بهعنوان سازوکار نوینی در بیان اثرات مثبت
ورزش بر سرطان پستان در نظر گرفته شود .همچنین با
توجه به اثر  mir-206بر ژنهای پایین دست استرادیول
و محدودیت مالی پژوهشگر برای اندازهگیری این ژنها،
توصیه میشود برای روشنتر شدن سازوکارهای سلولی اثر
فعالیت ورزشی ،پژوهشهای بیشتری در این زمینه انجام
گیرد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش بخشی از رساله دکتری دو نفر از دانشجویان
مقطع دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران
میباشد که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده
است ،که بدین وسیله از آنها تقدیر و تشکر میشود.
همچنین از دکتر الناری اهدا کننده رده سلولی از موسسه
پزشکی آرژانتین تشکر میشود.
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بسیاری از تومورهای جامد بیش بیان میشود .آنها نشان
دادند  mir-206با هدف قرار دادن POLA1 ،MET
(پلی مراز  DNAآلفای  SRC1 ،)5و ،FOXO3
درجهت مخالف با  miR-221و  miR-222که در رشد
تومور درگیر هستند ،عمل میکند و موجب کاهش تکثیر
سلولی و آپوپتوز میشود ( )32همچنینmir-206 ،
بهطور غیر مستقیم  0FOXO3و اهداف رونویسی
مستقیم آن یعنی  1BIMرا تحریک میکند ( .)32از
طرف دیگر مورلی و همکاران حلقه تنظیمی بین E2-
 AKT2-FOXO3را ارایه کردند ،که در آن ،AKT2
 FOXO3را سرکوب میکند و  E2بهطور غیرمستقیم با
اثر تحریکی بر  ،AKT2موجب مهار  FOXO3میشود
( .)35این پژوهش نشان داد FOXO3 ،نیز همانند Mir-
 206دارای جایگاه اتصال روی ژن  ERαبوده و میتواند
به طور مستقیم از بیان  ERαجلوگیری کندFOXO3 .
و اهداف آن از عوامل رونویسی موثر در فرایند آپوپتوز
هستند و بنابراین پتانسیل  mir-206در آپوپتوز سلول
تومور را نشان میدهند .در پژوهش حاضر نشان داده شد،
تمرین ورزشی هوازی بهطور معناداری موجب افزایش بیان
 mir-206میشود .از این رو به نظر میرسد  mir-206با
هدف قرار دادن ژنهای حساس به استروژن ،اهداف ژنی
استرادیول را سرکوب کرده و موجب کاهش کلی در تکثیر
سلولی در سلولهای  ERمثبت میشود .هرچند،
اصلیترین هدف  mRNA miR-206گیرنده استروژن
است ( .)32در مطالعه حاضر نشان دادیم فعالیت ورزشی
هوازی بهطور معناداری موجب افزایش Mir-206
میشود .بهنظر میرسد  Mir-206با هدف قرار دادن
ژنهای حساس به استروژن ،اهداف ژنی استروژن را
سرکوب کرده و موجب کاهش کلی در تکثیر سلولی در
سلولهای  ERمثبت میشود.
بنابراین ،فعالیت ورزشی منظم از دو طریق در بازداری از
رشد سلولهای سرطانی درگیر است .بهطوریکه از یک
سو از تولید استرادیول بازداری میکند و از سویی دیگر از
طریق افزایش تولید  ،miR-206اهداف زیر دست
استرادیول و همین طور گیرنده استروژن را سرکوب
میکند .برآیند این تغییرات کاهش رشد تومور و یا تاخیر
در رشد تومور است.
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