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  چكيده 
و ميكرو  IL-6كه بين از آنجاييو  دارد پيش التهابي تومور در سرطان پستان، نقش محيط ريز در  IL-6سايتوكاين: مقدمه
RNA let-7aدر وجود دارد، مثبت ي حلقه بازخورد يككند، تومور عمل مي كنندهها به عنوان سركوب، كه در اغلب سرطان

هاي مبتال به سرطان پستان را بررسي بافت تومور موش IL-6و  let-7a  RNAاثر تمرين هوازي بر بيان ميكرو اين تحقيق، 
 .كرديم

هاي سرطاني وابسته به گيرنده با تزريق زير جلدي سلول) چهار تا پنج هفته( سر موش بالب سي ماده 20تعداد : بررسيوشر
تقسيم ) TC(كنترل  - و تومور) TT(تمرين  - تايي تومور 10، به سرطان پستان مبتال شده و به دو گروه MC4-L2استروژن 

. متر بر دقيقه انجام دادند 18- 14روز در هفته تمرين هوازي با شدتي برابر با  5هفته،  6تمرين به مدت  - گروه تومور. شدند
ساعت پس از آخرين  48ها موش. گيري شدپس از پيدايش تومور، طول و عرض تومور با كوليس ديجيتالي هر هفته اندازه

بافت تومور هموژنايز شد و ميزان بيان . درجه ذخيره شد - 70هاي بافتي برداشته و در دماي جلسه تمرين قرباني شدند و نمونه
،  let-7aتجزيه و تحليل آماري . گيري شدبه روش االيزا اندازه IL-6و  Real time – PCRبه روش  RNA let-7aميكرو 

هاي مكرر و آزمون تي مستقل براي بررسي حجم تومور گيريآزمون تحليل واريانس با اندازه. انجام شد RESTافزار توسط نرم
  .  شد به كار گرفته IL-6و 

افزايش معناداري  let-7aكنترل كاهش، ولي بيان  - تمرين نسبت به گروه تومور - در گروه تومور IL-6تومور و  حجم: هايافته
  ). >05/0P(داشت 
سي، به دنبال تمرينات هاي بالبرسد در اين پژوهش، كاهش حجم تومور مشاهده شده در موشبه نظر مي: گيرينتيجه

ها از تأثير تمرين ورزشي بر كاهش اين يافته. است let-7aو افزايش  IL-6هوازي تا حدودي به علت افت عوامل التهابي مانند 
توان تا حدودي اين نتايج را به خواص ضد التهابي تمرين ورزشي هاي مدل موشي حمايت كرده و ميرشد تومور در سرطان

  . نسبت داد
 .let-7a RNA ،IL-6 ان، تمرين هوازي، ميكروسرطان پست: هاي كليديواژه
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 مقدمه

هاي مختلف بدن، خطر ابتال به وضعيت التهابي در ارگان
تحقيقات تجربي و . )1(دهد سرطان را افزايش مي

كنند، يك رابطه محكم، بين اپيدميولوژيكي پيشنهاد مي
نشان داده شده . التهاب و انواع مختلف سرطان وجود دارد

 1هاي اپيتليالي نظير كارسينومايدر سرطان IL-6است 
سايتوكايني است كه در  IL-6. )2(يابد يپستان افزايش م

  در ريز محيط تومور عملكرد پيش التهابي داشته و 
زايي، به ايجاد رگ .)3(زايي و متاستاز نقش دارد رگ

شود، كه در تومور، باعث ازدياد عروق جديد گفته مي
 . )4(شود جريان خون و در نتيجه افرايش رشد آن مي

دهند، بين فعاليت مطالعات اپيدميولوژيكي نشان مي
اگر چه . ورزشي و سرطان پستان رابطه نزديكي وجود دارد

كمبود مطالعات تجربي كنترل شده، كه رابطه موجود و 
ند، اساس وجود سازوكارهاي درگير را آزمايش كرده باش

از طرف ديگر استفاده . )7- 5(كند اين رابطه را تضعيف مي
ي حيواني براي فهم بهتر سازوكارهاي مرتبط با هااز مدل

فعاليت ورزشي و سرطان الزم است زيرا در مطالعات 
گيرد، هاي انساني صورت مياپيدميولوژيكي كه روي نمونه

اطالعات جزيي در مورد آغاز، پيشرفت يا بهبود سرطان 
زيلنيسكي و همكارانش گزارش ). 5(آيد دست ميبه

هاي چگالي ماكروفاژها و نوتروفيل كردند، تمرينات هوازي،
زا نقش هاي رگدرون توموري را كه در توليد سايتوكاين

  دهد و منجر به كاهش حجم تومور دارند، كاهش مي
مورفي و همكارانش نيز كاهش حجم تومور را . )6(شود مي

هاي سرطاني مشاهده به دنبال تمرينات هوازي، در موش
 .)7(كردند و آن را به افت عوامل التهابي نسبت دادند 

شود كه اين كاهش التهاب، احتماالً در اثر كاهش گفته مي
، در پاسخ به انقباض IL-6ها از قبيل رهايش سايتوكاين

  . )8(عضالني منظم است 
از طرفي، در پاسخ به تحريك خارجي مانند تمرين 
ورزشي، بيان ژني به وسيله سازوكارهاي متفاوتي نظير، 

تواند تنظيم ، ميmiRNA2خاموش شدن بيان ژن توسط 
هاي غيركدگذار miRNAs ،RNA. )10و  9(شود 

كوچك هستند كه بيان ژني را از طريق از بين بردن 

                                                 
1Carcinoma 
2MicroRNA 
3Lethal-7  

و يا از طريق جلوگيري از ترجمه  mRNAهاي مولكول
  .)11- 13(كنند آنها تنظيم مي

let-73 اي از خانوادهmiRNA  است كه در ژنوم انسان
. ها دارددوازده عضو داشته و رابطه نزديكي با انواع سرطان

Let-7a  يكي از اعضايlet-7  است كه به عنوان سركوب
شده است،  نشان داده. )2(كند كننده تومور عمل مي

با افزايش تومورزايي همراه است،  let-7a كاهش بيان ژني
هاي در حالي كه افزايش بيان ژني آن باعث كاهش سلول

 .)15و  14(شود تومور كاشت شده و هم خود تومور مي
هاي مبتال به موش let-7aاند تزريق مطالعات نشان داده

به سرطان ريه، منجر به كاهش رشد تومور شده است 
هاي پستان،كولون و كبد نيز نتايج مشابه در سرطان. )16(

و همكارانش  ديميتريوس ايليوپولوس .)17(مشاهده شد 
 let-7aيك ژن هدف بالقوه براي  IL-6مشخص كردند، 

از طريق پيوستن به  let-7aكه، طوريباشد بهمي
تواند به طور مستقيم، مانع بيان ژني ،  ميIL-6 ’3انتهاي

مستقيم، مانع تواند به صورت غيرنيز مي IL-6آن شود، 
 let-7a  و IL-6اين، بين بنابر. شود let-7aبيان ژني 

همچنين نتايج . يك حلقه بازخوردي مثبت وجود دارد
هاي سرطاني نسبت تحقيق ذكر شده، نشان داد در بافت

كمتر و سطوح  let-7aهاي طبيعي بدن، سطوح به بافت
IL-6 كه، هم در افراد سالم و هم تر اينمهم. بيشتر است

 let-7aبين  در افراد سرطاني، يك رابطه معكوس برجسته
  .)2(هاي پستان، پروستات و كبد وجود دارد بافت IL-6و 

شان داده شده است به دنبال تمرينات با وجود اين كه ن
يابد، ولي نتايج موجود به هوازي، التهاب كاهش مي

از طرفي، با توجه . خصوص در زمينه سرطان قاطع نيست
بارخوردي مثبت  به موارد ذكر شده در مورد وجود حلقه

  شود كه آيا ، اين سوال مطرح ميlet-7aو  IL-6بين 
توموري تمرينات ي و ضدبالتهاتوان بخشي از خواص ضدمي

لذا . نسبت داد let-7aبه تاثير آن بر ميزان هوازي را 
هوازي  تمرينتأثير يك دوره هدف از اين پژوهش، بررسي 

در بافت تومور      IL-6و  let-7aبا شدت متوسط بر 
  .باشدهاي مبتال به سرطان پستان ميموش
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 تمرين هوازي روي نوارگردان پروتكل. 1جدول

  )روز در هفته(تكرار  )دقيقه(زمان  )متر بردقيقه(سرعت  دوره تمرين
  5  20  10- 6  آشنا سازي مرحله

  5  25  14 اول دو هفته
  5  30  16 دوم  دو هفته
  5  30  18 سوم دو هفته

  هامواد و روش
اي بوده و توسعه جربيپژوهش حاضر از نوع ت: هاآزمودني

به اين منظور . كه به شيوه ميداني و آزمايشگاهي انجام شد
چهار تا پنج هفته، (ماده  3سر موش بالب سي 20تعداد 

از مؤسسه پاستور خريداري و ) گرم 17بدني  ميانگين توده
ها به تعداد محدود و به موش. منتقل شدند خانهبه حيوان

 رطوبتو  سلسيوس رجهد 23 صورت جداگانه در دماي

 12). موش در هر قفس 10(شدند داري نگه %45حدود 
شروع روشنايي شش (ساعت تاريكي 12ساعت روشنايي و 

براي تطابق ) صبح و شروع خاموشي شش عصر
غذاي حيوانات شامل آب . ها رعايت شدفيزيولوژيك موش

و غذاي معمول موش بود كه به صورت آزاد و در اختيار  
  . ها بودن پروتكل در دسترس موشتا پايا

ها به مدت يك هفته با تمامي موش: پروتكل تمريني
خانه و نحوه دويدن روي شرايط زندگي در حيوان

  هاي سرطاني به نوارگردان آشنا شدند، سپس سلول
ها به شكل موشروز،  10ها تزريق شد و پس از موش

كه ، )TC(كنترل  - تايي تومور 10تصادفي به دو گروه 
) TT(تمرين  - دادند و تومورگونه تمريني انجام نميهيچ

به مدت شش هفته، پنج روز در هفته  1كه مطابق جدول 
دادند، تقسيم تمرين هوازي با شدت متوسط انجام مي

پروتكل شامل تمرين هوازي به صورت دويدن روي . شدند
  . نوارگردان بود

شدت و از اين نوع تمرين استفاده شد چون به راحتي 
از آنجا كه . باشدمي مدت تمرين تحت كنترل پژوهشگر
اند شدت تمرين براي پزشكان و متخصصان توصيه نموده

بخش باشد و بيماران سرطاني بايد موثر، ايمن و لذت
تمريني كه براي فرد سالم شدت كم يا متوسط  برنامه

دارد، ممكن است براي بيمار مبتال به سرطان شديد تلقي 

                                                 
3BALB/c Mice 

اين پژوهش شدت تمرين، متوسط در نظر گرفته  شود، در
كار تمريني به هايشدت). VO2max% 55- 70(شد 

منابع بونن و  با استفاده از ،گرفته شده در پژوهش حاضر
  .)18(است همكارانش و كيولو و همكارانش محاسبه شده

سلول كارسينوماي مجاري پستان گيرنده : كشت سلول
 4اي از دكتر النارييهكه هد) MC4-L2(استروژن مثبت 

ايريس آرژانتين بود، مورد استفاده قرار از دانشگاه بوينس
در  T75در فالسك  MC4-L2هاي سلول. )19(گرفت 
، HEPESميلي مول بافر  15با  DMEM/F-12محيط 

 100، استراپتومايسن μg/ml 100گلوتامين، پني سلين 

μg/ml  وFBS 10 %پس از پركردن . كشت داده شدند
ها، مايع رويي برداشت له سلولسطح فالسك بوسي% 90

، در مرحله بعد با آنزيم PBSشد و پس از شسستشو با 
ها جدا شده و پس از از كف پليت سلول 025/0تريپسين 

، همه FBS 10%خنثي سازي آنزيم با محيط حاوي 
محتويات فالسك داخل لوله فالكون ريخته شد و در دور 

مرحله بعد  دقيقه سانتريفيوژ شد، در 3- 5به مدت  1200
مايع روئي برداشته شد و پالك سلولي در داخل محيط 

سپس براي تعيين زنده . حل گرديد FBS 10%حاوي 
بلو و الم مانده و شمارش سلولي به ترتيب از تريپان

 .)18(هماسيتومتر استفاده شد 
هاي مورد نظر در محيط ابتدا سلول: ايجاد تومور

، آزمايشگاهي به منظور دستيابي به ميزان معيني از سلول
كشت داده شدند و بعد از آنكه تعداد سلول به اندازه مورد 

ميليون در هر  10سلولي با تراكم  نياز رسيد، سوسپانسيون
- سپس به هر موش بالب. تهيه شد PBSميلي ليتر بافر 

و  5هوشي با مقدار مناسب كتامينسي ماده پس از بي
، يك ميليون )گرمگرم به يك ميليميلي 10( 6زايالزين

سلول به صورت زير جلدي به ناحيه باالي ران سمت 

                                                 
4Dr.Lanari 
5Ketamine 
6Xylazine 
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 U6و  let‐7aپرايمرهاي آغازگر جلويي و برگشتي   :2جدول

NCBI غازگر جلوييآ آغازگر برگشتي  

  
NR_029725 

 

  
---- 

  
UGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUU 

 
let-7a 

NR_003027 G TGCAGGGTCCGAGGT 
  

GCGCGTCGTGAAGCGTTC 
 

U6 

 

روز تومور در  14الي  10در حدود . راست تزريق گرديد
پس از پيدايش تومور، هر . محل تزريق قابل لمس بود

گيري تومور  اندازه) W(و عرض ) L(هفته دو بعد طول 
 براي محاسبه حجم تومور از فرمول جونز و همكاران. شد

] [ V=π/6(L2×W)  20(استفاده شد( .  
ساعت پس از آخرين جلسه  IL-6 :48گيري اندازه

هوش شدن با هاي هر دو گروه، پس از بيتمرين، موش
سپس بافت تومور . محلول زايالزين و كتامين قرباني شدند

قسمت مركزي آن  و گرديد جدا قيچي و پنس توسط آنها
قسمت رويي تومور . حذف شد) قسمت نكروز شده(

- سانتي درجه - 70بالفاصله در ازت مايع فريز و در دماي 

گرم بافت ميلي 50- 100در آزمايشگاه . داري شدگراد نگه
تومور به همراه يك سي سي ترايزول در لوله هموژن 

سوسپانسيون رويي  .دستي ريخته و بافت هموژن شد
 .شد منتقل ليتريميلي 5/1ميكروتيوپ هاي  ، بهحاصل

درجه  4 ، دمايg1500(دقيقه 10 مدت ها بهميكروتيوپ
. نمايند رسوب بزرگتر اجزاء شدند تا سانتريفوژ) گرادسانتي
به روش  IL-6براي بررسي  7رويي ازمحلول سپس

به وسيله روش  IL-6گيري اندازه. برادفورد، استفاده شد
 ab100713زا، طبق دستورالعمل كيت آزمايشگاهي االي
  .انجام شد abcamساخت شركت 

مراحل استخراج : cDNAو سنتز  RNAاستخراج 
RNA انجام شد، سپس براي  8بر اساس پروتكل ترايزول

پس از اضافه نمودن  let-7 microRNAاستخراج 
شبانه روز در دماي  1، محلول رويي به مدت 9ايزوپروپانول

اد نگه داري و به ترتيب، مراحل سانتي گر درجه - 20

                                                 
3Supernatant 
8Trizol 
9Isopropanol 

از كيت  cDNAبراي ساخت . بعدي استخراج انجام شد
Stratageneمطابق با پروتكل شركت،  استفاده شد ،. 

Real Time-PCR : ابتدا غلظت مطلوبcDNA  و
با استفاده از  let-7 microRNAپرايمر مربوط به 

  . آزمايش سريال غلظت، مشخص شد
روي دستگاه كوربت، شامل  Real Time-PCR برنامه

درجه به  95سيكل،  45دقيقه  10درجه به مدت  95
درجه به  72ثانيه و  15درجه به مدت  60ثانيه،  10مدت 
 let-7به عنوان ژن كنترل   U6از. ثانيه بود 20مدت 

پرايمر هاي طراحي شده و استفاده شده در . استفاده شد
  .آمده است 2جدول 

  :هاي آماريروش
اسميرنف براي بررسي نرمال بودن  - مون كولموگروفاز آز

. متغيرهاي وابسته در مراحل مختلف پژوهش، استفاده شد
ها در تمام مراحل  نتايج اين آزمون نشان داد توزيع داده

پارامتريك  هاي بنابراين، آزمون. پژوهش نرمال بودند
، آزمون تحليل واريانس با SPSSافزار در نرم. استفاده شد

هاي مكرر  براي بررسي حجم تومور و آزمون گيريهانداز
. به كار گرفته شد IL-6تي مستقل براي تجزيه و تحليل 

تمرين و  - دو گروه تومور  let-7aبيان ژن براي مقايسه
  از . استفاده شد REST10افزار كنترل، از نرم - تومور

براي ترسيم نمودارها و از آمار توصيفي  Exel نرم افزار
داري  سطح معني .ها استفاده گرديديف دادهبراي توص

  .در نظر گرفته شد 05/0
  

  هايافته
هاي مكرر نشان گيرينتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه

داد بين رشد حجم تومور دو گروه، اختالف معناداري 
هاي ميانگين حجم تومور در گروه). 3جدول(وجود داشت 

                                                 
10Relative Expression Software Tool 
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كنترل و نتايج آزمون تحليل واريانس با            - تمرين و تومور- تومورهاي ميانگين حجم تومور در گروه: 3 جدول
اندازه )متر مكعبتومور ميلي واحد حجم(هاي مكررگيري  

تمرين-تومور  كنترل-تومور   
7/77±05/1 هفته اول  9/7±09/58  

47/92±7/1021/25±4/15دومهفته  
سومهفته   69/23±144  5/39±7/142  

چهارمهفته   4/31±8/173  7/62±8/203  
5/307±6/2574/74±1/38پنجمهفته  
ششمهفته   8/30±7/283  9/92±3/419  

نسبت   F يبين گروه   7/9  
P-value001/0*بين گروهي  

  درصد 5داري سطح معني*
  

 
هاي پژوهشروند رشد تومور در گروه: 1نمودار   

 

هفته اجراي  در ششكنترل  - تمرين و تومور - تومور
روند رشد تومور در نمودار و  3در جدول  پروتكل تمرين

گونه كه در نمودار يك همان. يك نشان داده شده است
 - شود، حجم اوليه تومور در دو گروه تومورمشاهده مي

برابر بوده ولي ميزان  كنترل تقريباً - تمرين و گروه تومور
رل باالتر از كنت - نهايي و روند رشد تومور، در گروه تومور

   .تمرين بود - گروه تومور
با  Real-Time PCRنتايج به دست آمده از روش كمي 

، مورد تجزيه و تحليل قرار RESTافزار استفاده از نرم
 let-7aها افزايش معنادار بيان ژن داده). 4جدول(گرفتند

كنترل  - تمرين نسبت به گروه تومور - در گروه تومور را
  . )P>05/0( نشان دادند

در  IL-6همچنين نتايج تي مستقل نشان داد، بين ميزان 
تمرين، نسبت به ميزان آن در  - بافت تومورگروه تومور

 كنترل، اختالف معناداري وجود دارد- گروه تومور
)007/0=P ،11/3=t .(  

 
با  let-7a  microRNAنتيجه بررسي آماري : 4جدول 

  RESTافزار استفاده از نرم

كارايي  بيان P(H1) نتيجه
 ژن نوع واكنش

 U6 مرجع 1.0 1.000  
 Let-7 هدف 1.0 21.366 0.000 افزايش
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  بحث 
-در پژوهش حاضر، كاهش حجم تومور در گروه تومور

تمرين، به دنبال يك دوره تمرين هوازي نسبت به گروه 
سازوكارهاي تأثير تمرين . كنترل، مشاهده شد - تومور

وضعيت . مشخص استورزشي بر حجم تومور، پيچيده و نا
التهابي، يكي از سازوكارهاي درگير در رشد تومور است كه 
نشان داده شده است، تمرين هوازي، موجب كاهش اين 

كه در بافت  IL-6در اين تحقيق، سطوح . شودوضعيت مي
كند، تومور به عنوان يك سايتوكاين پيش التهابي عمل مي

از يك دوره  نتايج نشان داد، پس. مورد بررسي قرار گرفت
تمرين هوازي، سطوح اين سايتوكاين به طور معني داري 

 .كاهش يافت

دهي طيف وسيعي از مسيرهاي پيام IL-6سايتوكاين 
ها نشان پژوهش. كندزايي، را فعال ميمنجر به فرآيند رگ

سازي دهند، اين سايتوكاين در بافت تومور، باعث فعالمي
و  11NF-kB ،JNK12 ،ERK13رسانيمسيرهاي پيام

MAPK P3814 كه نهايتاً منجر به تحريك . )2(شود مي
زايي و افزايش و باعث رگ هاي اندوتليال عروق شدهسلول

  . )21(شود رشد تومور مي
هاي هاي اخير، در كشورهاي پيشرفته حوزهدر سال

جديدي در رابطه با ورزش شكل گرفته است كه با رويكرد 
پژوهش بتوف و  نتايج. كننددرماني به ورزش نگاه مي

هاي مبتال به سرطان پستان نشان داد، همكارانش در موش
تواند رشد تمرين هوازي به عنوان يك روش درماني، مي

هايي كه تمرين هوازي انجام داده بودند تومور را در گروه
. )22(ها تا دو برابر كاهش دهد نسبت به ساير گروه

درماني در همچنين تمرين ورزشي باعث بهبود اثر شيمي
با اين كه اين نتايج نشان ). 23(كاهش رشد تومور شد 

 تواند خاصيتمي دهد، فعاليت ورزشي هوازيمي
ضدتوموري براي بيماران مبتال به سرطان پستان داشته 

هاي ديگر، باشد، ولي در اين مطالعه نيز مانند پژوهش
سازوكارهاي مولكولي درگير، مورد بررسي قرار نگرفته 

  .است
هاي حاصل از حجم تومور در پژوهش راستا با دادههم

حاضر، مطالعات ديگر نيز كاهش حجم تومور به دنبال 

                                                 
11Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated 
B cells 
12c-Jun N-terminal kinases 
13Extracellular signal-regulated kinases 
14P38 mitogen-activated protein kinases 

. )23و  18، 7، 6( اندنظم ورزشي، گزارش كردهتمرين م
مورفي و همكارانش كاهش حجم تومور را پس از بيست 

هاي سرطاني، گزارش كردند كه آن هفته تمرين در موش
 IL-6هاي پيش التهابي مانند را به كاهش سايتوكاين

-هاي پيشنسبت دادند و ارتباط مستفيمي بين سايتوكاين

زيلينسكي و . )7(زارش كردند التهابي و حجم تومور گ
نيز نشان دادند فعاليت شديد بر رشد تومور با  همكارانش

اثرگذاري بر ريز محيط تومور اثرگذاراست و منجر به تاخير 
ورما و همكارانش كاهش حجم  .)6(شود در رشد تومور مي

ناشي از تمرين هوازي را با كاهش آنژيوژنز، كاهش  تومور
، مقادير اريتروسيت و 15بيان فاكتور رشد اندوتليال عروقي

الكتات ريزمحيط تومور و افزايش اكسيژن و نيتريك 
  .)24(دانند اكسايد، مرتبط مي

از طرف ديگر در پژوهش حاضر نشان داده شد، ميزان 
let-7 تمرين نسبت به گروه تومور - وموردر گروه ت-

مطالعات . داري افزايش يافتاستراحت، به طور معني
ها بيان ژني اند، در بسياري از سرطانفراواني نشان داده

let-7 موشي (در يك مطالعه مدل حيواني. يابدكاهش مي
باعث تنظيم كاهشي  let-7، تزريق )سرطان پستان

گزارش شده . )25(شد  Rasو  HMGA16هاي انكوژن
ه استروژن را مورد هدف قرار تواند گيرندمي let-7است، 

داده و به صورت بالقوه، مانع سيگنالينگ استروژن در 
همچنين . استروژن مثبت، شود هاي پستان گيرندهسرطان

از طريق سركوب كردن بيان  let-7نشان داده شده است 
متالوپپتيداز  آنژيوژنين، فاكتور رشد فيبروبالستي،

تومور، آنژيوژنز و تواند از رشد ، ميIL-6و  2ماتريكسي
  .)17(متاستاز در سرطان پستان جلوگيري كند 

را در سرطان  17، تاُثير متفورمين2011يك مطالعه در سال
 18ش افزايش نتايج اين پژوه. پستان بررسي كرده است

را در گروهي كه از متفورمين براي درمان  let-7aبرابري  
. )25(استفاده كرده بودند، نسبت به گروه كنترل نشان داد 

به عنوان ژن هدف  let-7a تواند براين نتايج مي
تواند علت ها، ميهمچنين اين يافته. متفورمين، داللت كند

به . كاهش سرطان پستان توسط متفورمين را توجيه كند
هاي انگر مولكولي در سرطانيك نش let-7رسد، نظر مي

را دارد، به عنوان يك روش خاص است و اين قابليت 

                                                 
15Vascular endothelial growth factor 
16High-mobility group AT-hook 2 
17Metformin 



  ايران هاي پستان بيماري ةفصلنام                                              ...و  let-7a microRNAن اثر تمرين هوازي بر بيا

١٨ 

ها به كار گرفته شود در مداواي برخي سرطان درماني
)26(.  

در سرطان پستان،  let-7در زمينه تأثير فعاليت ورزشي بر 
ولي نتايج پژوهش . تا به حال تحقيقي صورت نگرفته است

حاكي از اين مطلب  2006و همكارانش در سال سايمون
، به دنبال تمرين IL-6است كه يكي از داليل كاهش 

. )26(است  let-7ورزشي در افراد سالم، افزايش 
microRNA let-7 تواند به صورت مستقيم و مي

كه از آنجايي. )2(شود  IL-6غيرمستقيم، مانع بيان ژني 
 let-7كاهش و ميزان  IL-6در پژوهش حاضر نيز، ميزان 

را به افزايش  IL-6توان بخشي از كاهش افزايش يافت، مي
let-7 همان گونه كه . بال تمرين هوازي نسبت دادبه دن

حلقه بازخوردي مثبت  let-7و  IL-6اشاره شد، بين 
تواند باعث ، ميIL-6وجود دارد، بنابراين، خود كاهش 

  .شده و اين حلقه را تشديد كند let-7افزايش 
  

  گيرينتيجه
دهد، تمرين هوازي منظم نتايج پژوهش حاضر نشان مي

و  RNA let-7aر افزايش ميكروتواند نقش مؤثري دمي
داشته  BALB/cدر مدل موشي  IL-6نهايتاً كاهش 

در بافت تومور،  IL-6كه سركوبي بيان باشد و از آنجايي
هدف درماني براي جلوگيري از رشد تومور مي باشد، لذا با 

توان ، ميIL-6توجه به تأثير تمرين ورزشي در كاهش 
ند حداقل درمدل تواادعا نمود تمرين منظم ورزشي مي

ي استروژن، نقش هاي وابسته به گيرندهموشي سرطان
راستا هاي اين تحقيق همدركل يافته. درماني داشته باشد

با نتايج رو به افزايش اخير، مبني بر مؤثر بودن تمرين 
كند تمرين منظم ورزشي بر سرطان پستان، پيشنهاد مي

ل، در كنار تواند به عنوان يك روش درماني مكمهوازي مي
هاي درماني سرطان پستان، به كار گرفته شود، ساير روش

هاي مولكولي و سلولي درگير اما براي درك بهتر سازوكار
در ارتباط با اثرات مفيد تمرينات منظم ورزشي بر بافت 
توموري، در سرطان پستان، مطالعات بيشتري بايد انجام 

  . شود
  

  تقدير و تشكر
تربيت بدني دانشگاه  لي دانشكدهاين پژوهش با حمايت ما

تهران و همكاري دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است 
كه بدين وسيله از تمامي افرادي كه در انجام اين پژوهش 

همچنين، از . شوداند، تقدير و تشكر ميهمكاري نموده
اهدا كننده رده سلولي از موسسه پزشكي  دكتر الناري

  .گرددآرژانتين تشكر و قدرداني مي
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