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تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان  Vimentin ،Twistو نسبت حجم تومور در
موشهای مبتال به سرطان پستان
2

سمیرا غالمیان ( ،9)PhDسیدرضا عطارزاده حسینی ( ،*9)PhDامیر رشیدلمیر ( ،9)PhDحمید آقاعلی نژاد ()PhD

-9گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
-2گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
دریافت ،17/93/93 :اصالح ،18/2/98 :پذیرش18/9/9 :

خالصه
سابقه و هدف :بسیاری از مرگومیرهای مبتالیان به سرطان ناشی از متاستاز است و فرآیند درگیر در متاستاز انتقال از حالت اپیتلیالی به مزانشیمی است .از آنجائیکه برخی
فعالیتهای ورزشی منظم میتواند نقش مهمی در مهار پیشرفت سرطان پستان داشته باشد؛ لذا این مطالعه به منظور بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی بر بیان
بیومارکرهای مزانشیمی و تغییرات حجم تومور در موشهای مبتال به سرطان پستان انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی ،از  92سر موش مادة نژاد بالبسی ( 9تا  5هفته با میانگین وزنی 97±9گرم) استفاده شد .موشها به  2گروه مساوی  )9تمرین تومور،
تمرین (تمرین تناوبی هوازی  6هفته قبل ( 23دقیقه) و  2هفته بعد از پیدایش تومور ( 93دقیقه) با ریکاوری فعال) )2 ،استراحت تومور ،استراحت (کنترل -بدون تمرین) )9 ،
استراحت ،تومور ،تمرین ( 2هفته تمرین بعد از پیدایش تومور) و  )2گروه تمرین ،تومور ،استراحت ( 6هفته قبل از پیدایش تومور) تقسیم شدند .بیان ژنهای Vimentinو
 Twistبا روش  Real-Time PCRمورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیان ژن  Vimentinبافت تومور در گروه تمرین تومور تمرین ( )3/22±3/37نسبت به گروه استراحت تومور استراحت
(میانگین  )9کاهش معنی داری داشت ( .)p=3/3339همچنین ،بیان ژن  Twistنیز در گروه تمرین تومور تمرین ( )3/22±3/29نسبت به گروه کنترل (میانگین  )9کاهش
معنیداری داشت ( .)p=3/338کاهش معنی دار نسبت حجم تومور در هر دو گروه (تمرین تومور تمرین و استراحت تومور تمرین) نسبت به گروه کنترل مشاهده
شد (.)p=3/3339
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که یک دوره تمرین تناوبی هوازی میتواند باعث کاهش بیان ژنهای  Twist ،Vimentinو کاهش
نسبت حجم تومور شود.
واژههای کلیدی :سرطان پستان ،بیومارکرهای مزانشیمی ،تمرین تناوبی ،تومور.

مقدمه
سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در زنان است و متاستاز ،اصلیترین علت

 EMTبا یک سری عوامل رونویسی تنظیم میشوند که ازجملة آنها

مرگ و میر ناشی از این سرطان میباشد (2و .)9متاستاز رخدادی است که موفقیت

 Vimentinو  Twistاست ( .)6پروتئین  Vimentinروی کروموزوم 93p99

در این فرایند مستلزم آن است که سلولهای سرطانی توانایی جداشدن از سلولهای

قرار دارد و  57kDaوزن دارد ( Vimentin .)7یکی از پروتئینهای اصلی روی

مجاور را داشته باشند .سرانجام به بافتهای مزانشیمی وارد شوند و در آنجا تشکیل

غشا است که باعث حفظ ساختار و شکل سلول و مقاومت آن در برابر تنش میشود

تومور ثانویه دهند .یکی از مراحل حیاتی در آبشار متاستاز ،فرایند انتقال از حالت

(Twist .)8متعلق به خانواده پروتئین ( )helix -loop- helixldاست .به

اپیتلیالی به حالت مزانشیمی یا همان Epithelial to Mesenchymal

عنوان یک عامل رونویسی  ،29 kDaدر تومورهای جامد انسانی از جمله انواعی از

 )EMT( Transitionاست .مطالعات نشان دادهاند که  EMTبا متاستاز و

سرطان ظاهر میشود ( .)1همچنین بیان زیاد  Twistو  Vimentinبا مهار

پیشرفت سرطان مرتبط است (2و EMT .)9فرآیندی است که سلولها طی انتقال

-Eکادهرین و القاء EMTباعث افزایش توانایی تهاجم و متاستاز سلولهای

از فنوتیپ اپیتلیالی به فنوتیپ مزانشیمی ،با تهاجم و تحرك بیشتر تغییر میکنند.

سرطانی میشود ( .)1نتایج بسیاری از تحقیقات اهمیت نقش  Vimentinو

سلولهای اپیتلیالی در یک واحد مجتمع سازماندهی میشوند و با از دست دادن

 Twistرا در انواع سرطان و بویژه فرآیند  EMTو به عنوان بیومارکرهای متاستاز

پروتئینهای اتصال سلولی ،عناصر اسکلت سلولی با به دست آوردن جنبش،

تایید میکنند ( .)93بر این اساس ،اخیراً به عنوان یـک هـدف بـرای درمان سرطان

کادهرینهای مزانشیمی به سلولهای مزانشیمال تبدیل میشوند ( .)5مراحل

در نظر گرفته شدهاند ( .)7تمرینات بدنی با شدت متوسط ،با تقویت سیستم ایمنی و

 این مقاله حاصل پایان نامه دکتری خانم سمیرا غالمیان دانشجو رشته فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.
* مسئول مقاله :دکتر سید رضا عطارزاده حسینی
آدرس :مشهد ،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم ورزشی .تلفن359- 98835292 :

E-mail: Attarzadeh@um.ac.ir
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رهایی مایوکاینها نقش مهمی در پیشگیری از بروز بیماریهای التهابی از جمله

بزرگترین بعد تومور بهعنوان طول ( )Lتومور و بعد دیگر (در زاویة  13درجه)

سرطان پستان دارند .ورزش باعث کاهش درصد چربی بدن ،کاهش چاقی و افت

بهعنوان عرض ( )Wتومور درنظر گرفته شد و با استفاده از فرمول حجم تومور

التهاب سیستمی با درجة پایین میشود .هرکدام از این عوامل در پاتوژنز سرطان

 Jonesو همکاران ( )96بهصورت ( V= ½ (L2×Wمیزان آن تعیین شد .برای

نقش دارند؛ براساس گزارش پژوهشها ،فعالیت بدنی میتواند از  53درصد سرطانها

تعیین نسبت تغییرات حجم تومور ،در گروههای مختلف حجم تومور هفتة چهارم به

پیشگیری کند ( .)99با وجود بررسیهای انجام شده در زمینة تأثیر تمرین ورزشی

هفتة اول تقسیم شد 22 .ساعت پس از آخرین جلسة تمرین ،موشهای توموری

بر فرآیند  ،EMTپژوهشهای بسیار کمی دربارة نقش تمرینات ورزشی در بیان

از تمامی گروهها از طریق تزریق درون صفاقی ترکیب کتامین ()13mg/kg

ژن بیومارکرهای مزانشیمی در سرطان انجام شدهاند .در این راستا Zhang ،و

و زایالزین ( )93mg/kgبیهوش شدند و با جراحی ،بافت تومور موشها

همکاران بعد از  1هفته تمرین شنا با شدت متوسط کاهش بیان ژن نشانگرهای

برداشته شد.

مزانشیمی را در موشهای مبتال به سرطان کبد مشاهده کردند ( .)99آنها با تأکید

در آزمایشگاه ،میزان  53-933میلیگرم بافت تومور به همراه  9سی سی

بر سیستم عصبی بیان کردند که فعالیت ورزشی شنا با شدت متوسط باعث سرکوب

ترایزول در لوله هموژن دستی ریخته شد و بافت هموژن گردید .سپس مایع رویی

فرآیند  EMTو در نتیجه ،سرکوب رشد تومور میشود (99و.)92

درون تیوپ جدید برای استخراج  RNAریخته شد .استخراج  RNAبا استفاده از

انجام تمرینات تناوبی در افزایش ظرفیت هوازی ،استقامت ،کاهش وزن و

محلول  Qiazolو طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .برای رونویسی

عملکرد متابولیک قلب برای افراد مبتال به سرطان پستان موثر است ()92؛ اما اثر

 RNAبه  cDNAاز کیت  PrimerScript RT Regentاستفاده شد.

این نوع تمرین تناوبی هوازی به عنوان یک روش تمرینی در ساز و کارهای

 cDNAبهدستآمده در دمای منفی  23درجة سانتیگراد نگهداری شدReal .

سلولی -مولکولی و نحوة اثرها بر مسیرهای سیگنالی مؤثر در رشد تومور و متاستاز

 Time PCRبا استفاده از دستگاه ( ،)Stepone plusبر اساس SYBER-

کم بررسی شده است .از آنجائیکه تمرینات ورزشی میتوانند روشی مناسب برای

 Greenو  Realtimeمطابق دستورالعمل کیت انجام شد .از ژن  ACTBبه

پیشگیری از سرطان و بخشی مهم و حیاتی از فرآیند درمان این بیماری باشند؛

عنوان ژن مرجع برای فرماالیزر کردن نتایج بیان ژن استفاده شد .برای کمیسازی
-∆∆ct

 2استفاده شد.

بنابراین ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی

مقادیر بیان ژن مورد نظر از فرمول

بر بیان  mRNAمارکرهای مزانشیمی و تغییرات حجم تومور در بافت تومور

روشهای آماری :برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف-

موشهای مبتال به سرطان پستان می باشد.

اسمیرنوف استفاده شد .از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی
نیز برای تحلیل دادهها اسـتفاده شد .تمام عملیات آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخة  22انجام شد و ( )P≥3/35معنی دار در نظر گرفته شد.

مواد و روشها
این مطالعهی تجربی ،به شیوة آزمایشگاهی پس از تصویب در کمیتة اخالق
دانشگاه فردوسی با کد ( )IR.MUM.FUM.REC.1397.038بر روی 92

یافته ها

سر موش  9( Balb/cتا  5هفته با میانگین وزن 97±9گرم) که از موسسه پاستور

نتایج تفاوت معنی داری را در بیان ژن Vimentinدر دو گروه  RTRو

خریداری شدند ،انجام گردید .موشها در آزمایشگاه در شرایط کنترل نور ( 92ساعت

 ETEنشان داد؛ به طوری که در گروه  ETEبا میانگین ( )3/229±3/379نسبت

روشنایی و  92ساعت تاریکی ،شروع روشنایی  6صبح و شروع خاموشی  6عصر)

به گروه RTRکاهش معنی داری داشت ()p=3/3339 ،F=273/85؛ اما بین

دما ( 22±9سلسیوس) و رطوبت (حدود  25درصد) نگهداری شدند .غذای حیوانات

گروههای  RTEبا میانگین ( )p=3/956( )3/825±3/92و  ETRبا میانگین

شامل آب و غذای معمول موش بود و دسترسی به آب و غذا آزاد بود .چون موشها

( )p=3/893( )3/192±3/5تفاوت معنی داری وجود نداشت.

از لحاظ غذایی ،اندازه وزن و سن و ...همگن بودند ،به طور تصادفی به چهار گروه:

نتایج تفاوت معنیداری را در بیان ژن  Twistدر دو گروه  RTRو ETE

تمرین -تومور -تمرین (،)ETE= Exercise-Tumor-Exercise

نشان داد؛ به طوری که در  ETEگروه با میانگین  3/227±3/22نسبت به گروه

استراحت -تومور -استراحت ( ،)RTR= Rest-Tumor-Restاستراحت-

 RTRکاهش معنیداری داشت ()p=3/338 ،F=92/95؛ اما بین گروههای

تومور -تمرین ( )RTE= Rest-Tumor-Exerciseو گروه تمرین -تومور-

 RTEبا میانگین  )p=3/956( 9/366±3/1و  ETRبا میانگین 9/51±3/189

استراحت ( )ETR= Exercise-Tumor-Restتقسیم شدند .گروه RTR

( )p=3/893تفاوت معنی داری وجود نداشت.

به زندگی معمولی خود در قفس ادامه دادند .گروه  ETRبهمدت  6هفته پیش از

نتایج نشان میدهد بین دو گروهی که پس از سرطانی شدن ،تمرینات تناوبی

پیدایش تومور ،گروه  RTEبهمدت  2هفته پس از پیدایش تومور ،گروه ETE

هوازی را انجام دادند و دو گروهی که استراحت میکردند اختالف معنیداری وجود

بهمدت  6هفته پیش از پیدایش و  2هفته پس از پیدایش تومور ،پروتکل تمرینی را

دارد .در واقع بین گروه  RTRبا دو گروه )p=3/3339( ETE؛ و گروه RTE

 5روز در هفته اجرا کردند (جدول  .)9پروتکل تمرینی بر اساس پروتکل Ranjbar

( )p=3/3339و گروه  ETRبا دو گروه  )p=3/322( ETEو گروه RTE

و همکاران میباشد (.)95

( )p=3/3339اختالف معنیداری در نسبت حجم تومور وجود داشت .بهگونهایکه

کشت سلول :تومور مورد مطالعه از ردة سلولی  4T-1و از طریق تزریق زیرجلدی

در گروه ،ETEحجم تومور در هفتة چهارم ،رشد  2/71برابری نسبت به هفتة اول

سلول ایجاد شد .به هر موش یک میلیون سلول بهصورت زیرجلدی و متمرکز به

داشت .این نسبت ،در گروه  5/59 RTEبرابر ،در گروه  7/5 ETRبرابر و در گروه

ناحیة باالی ران تزریق شد .حجم تومور در  2محور طولی و عرضی اندازهگیری شد.

کنترل  ،RTRرشد حجم تومور نسبت به هفتة اول  8/73برابر بود (نمودار .)9
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تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان  Vimentin ،Twistو نسبت حجم تومور ...؛ سمیرا غالمیان و همکاران

جدول  .9پروتکل تمرینی
دوره تمرین
دو هفته سوم
دو هفته دوم
سرعت 93-25
سرعت25-23 :
 23اینتروال  2دقیقهای
 23اینتروال  2دقیقهای
هفته سوم
هفته دوم
سرعت23-95 :
سرعت23-25 :
 95اینتروال  2دقیقهای
 95اینتروال  2دقیقهای

مراحل
دو هفته اول
سرعت23-95 :
 23اینتروال  2دقیقهای
هفته اول
سرعت93-25 :
 95اینتروال  2دقیقهای

پیش از القای تومور

پس از القای تومور

هفته چهارم
سرعت95-93 :
 95اینتروال  2دقیقهای

جدول  .2توالی پرایمرها
Reverse sequence

Forward sequence

Genes

GACTTGCTGTTCCTGAATCTGG

ACATCATACGGCTGCGAGAG

Vimentin

CCTCCTCTGGAAACAATGACATC

AGCAAAGCCTTCTCCGTCTG

Twist

CCAGTTGGTAACAATGCCATGT

GGCTGTATTCCCCTCCATCG

ACTB

a
b

a

پیش التهابی در جریان پیشرفت فرایند  EMTدر تعامل است ( .)97شواهد آشکاری
وجود دارد که بیان ژن  TGF-βباعث افزایش بیان  Twistو Vimentin
میشود .از طرفی سیگنالینگ  TGF-β1/Smad3یک مسیر معمول برای القای

b

 EMTاست Smad3 .فسفریله شده باعث تنظیم باالی بیان،Twist
 Vimentinو  N-cadherinو تنظیم منفی  E-cadherinمیشود (98و.)97
 TGF-βتوسط فسفوریالسیون سیگنال ) (ERKافزایش مییابد که در تهاجم
بسیاری از تومورها دیده شده است (23و.)91
 Zhangو همکاران با تاکید بر سیستم عصبی مکانیسم اثر تمرین بر فرآیند
گذر از اپیتلیال به مزانشیمال) (EMTرا چنین بیان کردند که فعالیت ورزشی شنا
با شدت متوسط باعث افزایش دوپامین ) (DAشده و در پی آن گیرنده دوپامین 2

نمودار  .9نسبت حجم تومور هفته چهارم به اول .دادهها صورت mean±SD

)( (DR2که دارای فعالیت ضد توموری است) ،فعال میشود و از آنجایی که مسیر

نشان داده شدهاند .حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنیدار میباشد.

سیگنالینگ  ERKتهاجم تومورهای مختلف را افزایش میدهد ،باعث افزایش بیان

 P≥3/35معنیدار در نظر گرفته شده است.

 TGF-βمیشود (23و ،)91با فعال شدن سیگنالینگ  DR2از طریق ورزش،
 cAMPرا کاهش و فعالیت  ERK1/ERK2را مهار میکند ،که نتیجه آن
تنظیم منفی Smad3 ،TGF-βدر مدلهای حیوانی میشود .بنابراین ،مهار انتقال

بحث و نتیجه گیری

هستهای  Smad3میتواند TGF-βمربوط به  EMTرا کاهش دهد ()29؛ که

در پژوهش حاضر ،بیان ژن  Twistو  Vimentinپس از  93هفته تمرین

نتیجه این فرآیندها باعث کاهش بیان ژن  Vimentinو  Twistدر بافت تومور

تناوبی در گروه تمرین تومور تمرین موشهایی که  6هفته پیش از توموریشدن و

می شود و از این طریق باعث مهار  ،EMTرشد تومور و متاستاز در سرطان میشود

 2هفته پس از توموریشدن تمرین تناوبی را اجرا کردند ،نسبت به گروه استراحت

( .)22در نتایج این پژوهش نیز کاهش هر دو مارکر مزانشیمی  Vimentinو

تومور استراحت که هیچگونه تمرینی نداشتند ،کاهش معنیداری داشت .همچنین

 Twistرا در دو گروه ( RTEو )ETEکه تمرین تناوبی هوازی را اجرا کردند،

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رشد حجم تومور در دو گروه تمرینی ( RTEو

دیده شد .همچنین ،به خوبی ثابت شده که IL-6باعث ترویج تکثیر ،متاستاز و

 )ETEنسبت به گروه  ETRو گروه کنترل  ،RTRبهطور قابل توجهی کمتر

آنژیوژنز استئوسارکوم میشود و از طریق سیگنالینگ  JAKقادر به القای EMT

بود .در خصوص اثرات فعالیت ورزشی بر بیان مارکرهای مزانشیمال در بافت تومور

در انواع سلولهای سرطانی است .سیگنالهای پایینی دست  IL-6شامل

در معدود نتایج موجود است و در توافق با یافتههای تحقیق حاضر ،در مطالعه

 Akt ،STAT3و  ERK1/2 MAPKاست .در میان آنها نشان داده شده

 Zhangو همکاران که اثر تمرین شنا به مدت  1هفته با شدت متوسط را بر روی

است که  STAT3نقش مهمی در  IL-6مدوالسیون  EMTدارد ( .)29در

بیان مارکرهای مزانشیمی بررسی کردند ،نتایج بیانگر کاهش بیان ژن  Twistو

تحقیقی روی افراد مبتال به سرطان پستان با گیرندة هورمون استروژن مثبت،

 Vimentinو حجم تومور در موشهای مبتال به سرطان کبد بود ( .)92سهم

 IL-6بیان  E-cadherinرا مختل کرد و باعث افزایش  Vimentinو

سیتوکاینهای خاص به عنوان واسطههای التهابی EMTبه طور گستردهای در

 Twistشد ( .)22از طرفی مطالعات بسیاری نشان دادهاند که برخی فعالیتهای

مطالعات بیان شده است ،مهمترین آنها  TGF-βاست که با چندین سایتوکاین

ورزشی سبب کاهش سایتوکاین پیشالتهابی  IL-6میشود .به نظر میرسد که
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ورزش از طریق عوامل زیادی از قبیل اثرگذاری بر مسیر  JAK/STAT3میتواند

بااینحال ،برخی از مطالعات تأثیر نداشتن تمرینات ورزشی بر تغییرات حجم تومور

به کاهش  IL-6توموری و بیان  STAT3منجر شود و درنتیجه ،از این مسیر

را نشان دادهاند (93و .)21پروتکل تمرینی پژوهش حاضر روی تردمیل تعریف شده

سبب کاهش تکثیر سلولی ،تغییر شکل سلولی ،متاستاز و حجم تومور شود .از طرفی،

است؛ بنابراین ،ممکن است تفاوت در شیوة تمرینی ،طول دورة تمرینی و نوع تومور

عامل تومور بهعنوان یک استرس برونسلولی سبب افزایش بیان این پروتئینها

القاشده دلیلی برای نتایج غیر همسو با نتایج پژوهش حاضر باشند .کاهش رشد حجم

میشود؛ اما فعالیت ورزشی تناوبی هوازی بهدلیل ماهیت متفاوت خود؛ برخالف

تومور با تمرین تناوبی هوازی درکنار کاهش بیان ژن  Twistو  Vimentinبه

تمرین پیوسته از افزایش مداوم و مضاعف گرما و جریان خون به ناحیة توموری

طور ضمنی میتواند نشاندهندة تأثیر مثبت این نوع تمرینات بر فرایند گذر از

جلوگیری میکند و در این نوع فعالیت برخالف فعالیت پیوسته استرس کمتری در

اپیتلیال به مزانشمیال در موشهای مبتال به سرطان پستان باشد .شایان ذکر است

ناحیة تومور ایجاد میشود که شاید یکی از این دالیل کاهش این پروتئین و حجم

که پژوهشهای بسیار کمی در زمینة بررسی تغییرات بیان ژن بیومارکرهای

تومور باشد .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رشد حجم تومور در دو

مزانشیمی و همچنین ،حجم تومور در نمونههای توموری و مبتال به سرطان پستان

گروه تمرینی ( RTEو  )ETEنسبت به گروه  ETRو گروه کنترل  ،RTRبه

در شرایط پاتولوژیک نسبت به تمرینات ورزشی بهویژه تمرینات تناوبی هوازی انجام

طور قابل توجهی کمتر بود؛ به گونهایکه در گروه ،ETEحجم تومور در هفتة

شده است که این امر تفسیر نتایج در این زمینه را دشوار میکند .نتایج مثبت نشان

چهارم ،رشد  2/71برابری نسبت به هفتة اول داشت .این نسبت ،در گروه RTE

میدهد که ممکن است فرآیندهایی مانند کاهش خونرسانی به سلولهای توموری

 5/59برابر ،در گروه  7/5 ETRبرابر و در گروه کنترل  RTRرشد حجم تومور

در کاهش رشد تومور دخیل باشند؛ البته با توجه به اینکه عوامل مؤثر در فرآیند

نسبت به هفتة اول  8/73برابر بود؛ بنابراین ،میزان رشد حجم تومور در گروهی که

 EMTزیاد هستند و فاکتورهای دیگری نیز ممکن است در این فرآیند تأثیر داشته

هرگز ورزش نکرده بودند نسبت به گروههای دیگر بیشتر بود .همچنین در نتایج

باشند ،با اطمینان کامل نمیتوان اختالف حجم تومور در گروهها را صرفاً ناشی از

پژوهش حاضر مشخص شد که در دو گروه  ETRو  ETEکه قبل از سرطانی

متغیرهای پژوهش حاضر دانست؛ بنابراین ،بهتر است فاکتورها و مکانیزمهای درگیر

شدن  6هفته تمرین تناوبی اجرا کردند نسبت به گروه کنترل  RTRکه هیچگونه

دیگری در فرآیند  EMTنیز ارزیابی شوند تا نتایج پژوهش حاضر به صورت واضحتر

تمرین تناوبی نداشتند ،نسبت حجم تومور کمتر است.که این نتایج نشان میدهد،

تفسیرشود .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که یک دوره تمرین

ورزش عالوه بر اینکه میتواند نقش کمک درمانی در سرطان داشته باشد ،نقش

تناوبی هوازی میتواند باعث کاهش بیان ژنهای  Twist ،Vimentinو کاهش

پیشگیرانه نیز در سرطان دارد .همراستا با پژوهش حاضر ،مطالعات دیگر کاهش

نسبت حجم تومور شود.

حجم تومور را در نتیجة ورزشکردن نشان دادهاند (26و Zielinski .)25و
همکاران کاهش و تأخیر رشد تومور در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل را پس
از  2هفته تمرین استقامتی به کاهش میزان سلولهای ایمنی در تومور نسبت دادند
( .)27بر اساس پژوهش  Murphyو همکاران ،فعالیت هوازی با کاهش رشد حجم
تومور پیشرفت تومور را در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان داد ()28؛

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد جهت حمایت
از این تحقیق تشکر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Many deaths from cancer are due to metastases, a process which involves the
epithelial-mesenchymal transition (EMT). On the other hand, regular exercise plays an important role in inhibiting the
progression of breast cancer. Therefore, the purpose of this study was to investigate the influence aerobic interval
training on expression of mesenchymal biomarkers, and tumor volume in mice with breast cancer.
METHODS: In this experimental study, Thirty-two female BALB/c mice, aged 3-5 weeks (17±1g) were used. The mice
were allocated to four groups: Exercise Tumor, Exercise (aerobic Interval training was performed six weeks (40 minutes)
before and four weeks (30 minutes) after the induction of carcinoma with active recovery), Rest Tumor, Rest (Controlwithout exercise), Rest, Tumor, Exercise, (four weeks after the induction of carcinoma) and Exercise, Tumor, Rest (six
weeks before the induction of carcinoma). The real-time PCR method was used to evaluate the expression of Vimentin
and Twist.
FINDINGS: The results of present study demonstrated that tumor tissue Vimentin expression in the Exercise Tumor
Exercise (223.0±0.073) group decreased significantly (p= 0.0001), Also, the expression of Twist gene was significantly
reduced in Exercise Tumor Exercise group (0.24±0.227) compared to control group (p=0.008). A significant decrease in
tumor volume was observed in both RTE and ETE groups compared to the control group (RTR) (p = 0.0001).
CONCLUSION: Based on the results of this study, a period of interval aerobic training can decrease the expression of
Vimentin، Twist and decrease the tumor volume ratio.
KEY WORDS: Breast cancer, Mesenchymal biomarkers, Interval training, Tumor.
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