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ژن  انیبر ب یباردار نژاد اسپراگدول ییصحرا های موش یهواز ناتیتمر ریتأث

BRCA1  وP53 در بافت پستان فرزندان ماده بالغ 
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 مقدمه:
 یمهم زندگ اریبس های از بخش یدوران باردار

از جوانب مختلف  تواند یم که دآی یم حساب  بهزنان 

(. 1-3باشد ) ثرموبر سالمت نوزاد  یبدن تیفعال ازجمله

مطلوب و  هیبا تغذ توان می که اند نشان داده قاتیتحق

 یو قبل از آن از ابتال یزنان در دوران باردار تیفعال

 و  یکیمتابول های یماریاز ب یارینوزادان به بس

. به (2-5) کرد یریجلوگ یادیز زانیبه م یعروق -یقلب

 یدر دوران باردار تواند یم یبدن تیرسد فعال ینظر م

 راتییموجب تغ ،ییایمیش باتیبدون دخالت ترک

و  ینیسالمت دوران جن جهیدرنتو  پیبلندمدت در فنوت

در  یکم یاریبس یها پژوهش(. 2-4شود ) یسالگبزر

سالمت  یبر رو یمادر در باردار تیفعال ریتأث نهیزم

 یو همکاران بر رو Gaeiniاست.  شده  امانجفرزندان 

 یفرزندان در پ یدیپیل رخ میو ن کیاستئوژن راتییتغ

 چکیده:
  یبدن تيفعال ازجملهزنان، از جوانب مختلف  یاز زندگ یبخش مهم عنوان به یدوران باردار زمينه و هدف:

و رو به گسترش زنان سرطان  جیرا های بيماریاز  یکیباشد.  ثرمومختلف سالمت نوزاد  های شاخصبر  تواند یم
 نیتمر تأثير یبررس هدف باحاضر  قيمرتبط با آن است. لذا تحق های شاخصاز  TP53و  BRCA1است که  نهيس

در بافت پستان فرزندان آنان  TP53و  BRCA1 ژن انيباردار بر ب ییصحرا های موشدر  یدر دوران باردار یهواز
 انجام شد.

( با وزن T) نیبه دو گروه تمر یتصادف طور به یسر رت ماده با نژاد اسپراگداول 20هدف،  نیبا ا :یبررس روش
بالفاصله بعد از  یباردار یهواز نیشدند. تمر متقسي( گرم 8/12±223) (C) کنترل و( گرم 221±9/8) یبیتقر

 حدود  ومتوسط انجام شد  دتجلسه در هفته با ش 5 و روز 21 مدتبه  -ینشانگر باردار -یک واژنمشاهده پال
 یهفتگ 8سن  یها بافت پستان بچه رت 6و  5، 4 های از جفت یري. بافتگافتیخاتمه  مانیروز قبل از زا 3تا  2
 رويشاپ یآمار های آزمونو  SPSS افزار نرمبه کمک  ها افتهیانجام شد.  P53و  BRCA1ژن  انيب یبررس منظور به
 بررسی مورد ها گروه نيب سهیمستقل جهت مقا t-test آزمون و ها داده عیتوز ودنب یعيکنترل طب منظور به لکیو

 قرار گرفتند.
شد  BRCA1ژن  mRNA دار معنی شیموجب افزا ،یباردار نيبا شدت متوسط ح یهواز نیتمر :ها افتهی
(001/0=Pول ،)بر  ارید معنی تأثير یmRNA  ژنP53 نداشت (69/0=P.) 
 های بچهدر  BRCA1 ژن انيب افزایش بر ها موش یدوران باردار یورزش نیتمر تأثيربا توجه به  :یريگ جهينت

احتمال ابتال به  تواند یم یدر زمان باردار تيفعال رسد یبه نظر م نهيژن با بروز سرطان س نیآنان و ارتباط ا
 دان کاهش دهد.سرطان پستان را در فرزن

 
 .، سرطان پستان، فرزندان بالغBRCA1 ،یباردار ،یهواز تيفعال کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0002-4535-1918
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را مطالعه  یباردار نیمادر ح یاراد یورزش تیفعال

 تیو حساس وکزبهبود هموستاز گل نی(. همچن6کردند )

از  یریو جلوگ ی، بهبود عملکرد شناختنیبه انسول

 یورزش تیفعال یپ در ها در بچه رت کیاختالل متابول

 ی(. برخ7-4،10است ) شده  دادهنشان  یدوران باردار

در زمان  یورزش تفعالی که اند نشان داده زین قاتیتحق

شامل  ن،یمختلف سالمت جن های بر شاخص یباردار

 (.11-13است ) ثرموو وزن هنگام تولد،  استرس رشد،

 یها سلولبر تعداد  یبدن تیکه فعال شده  مشاهده نیهمچن

استفاده  ها یماریاز ب یاریکه در درمان بس بند ناف یونخ

و همکاران  Camarillo. (10) باشد یم ثرمو ،شود یم

در دوران  یاریاخت یورزش تینشان دادند که انجام فعال

بافت پستان فرزندانشان  ییتومورزارت مادر، بر  یباردار

 شده القا MNU (N-Nitroso-N-methylurea)که توسط 

 تیفعال رسد، یبه نظر م نیبنابرا؛ (14دارد ) ریتأث ،بود

 راتییتواند موجب تغ یم یمادر در زمان باردار یبدن

 به(. هرچند هنوز 14،9،2-5شود ) یطوالن یکژنتی یاپ

مادر در  تیفعال ایپاسخ داده نشده است که آ الوس نیا

مهم و مرتبط با  های بر شاخص تواند یم یباردار

 باشد. ثرمو نیجن ندهیآ یسرطان پستان در زندگ

 جادیاز ا یریاز موارد مهم در جلوگ یکی

همچون سرطان پستان، فعال شدن  یکیژنت یها یماریب

 رابطه،  نی. در اباشد یم یریشگیمرتبط با پ یها ژن

برخوردار هستند.  یخاص تاهمی از ها آنکوژن  یآنت

که سلول را  شوند یگفته م ییها به ژن ها، آنکوژن یآنت

به سرطان  یابتال جهیدرنتو  حد از  شیب ریاز تکث

 BRCA1ها، ژن  ژن نیا نیتر  . از معروفدارند یبازم

((breast cancer susceptibility -1 early onset gene 

 بیکه به ترت باشد یم TP53 (tumor protein 53)و 

ها  در سلول P53و  BRCA1 نیپروتئمسئول کد کردن 

 (.15-17هستند )

 یعملکردها سم،یمکان نیچند قیاز طر P53 نیپروتئ

(. 17) شود یم یدارد و باعث ثبات در ژنوم سلول یضد سرطان

 یعیدر هموئوستاز طب رییتغ قات،یتحق جینتا بر اساس

 راتییتغ ،ییشوک گرما ،DNA بیسلول، همچون آس

pHژنی، کمبود اکس (Hypoxia)و  یاسمز ، شوک 

 P53 نیژن پروتئ انیب شیزاباعث اف یشیفشار اکسا

ژن و  نیاختالل در عملکرد ا ی(. از طرف18،19) شود یم

 ها سلول هروی یب شیژن موجب افزا نیجهش ا یبه عبارت

 رسد ی(. به نظر م17،20) شود یسرطان م گریو به زبان د

 یورزش تیانجام فعال یکه در پ یشیکه فشار اکسا

 P53 نیپروتئ تیفعال زانیدر م تواند یم ،ابدی یم شیافزا

  به، BRCA1 گری(. از طرف د21-24مهم باشد ) اریبس

تومور، ژن  کننده سرکوب یاز خانواده ژن یعضو عنوان

 به یمستعد و مهم در ابتال به سرطان پستان در طول زندگ

ژن  نی(. ا15،16است ) یائسگیدر سن قبل از  ژهیو 

دارد که شامل نقش  یعیطب یها لولسعملکرد در  نیچند

 کنترل ریغهومولوگ و مهار رشد  DNA میترم در یاتیح

ژن  نیدر ا ی(. لذا جهش موروث15) باشد یسلول م شده 

، (Heterozygosity) یتیگوسیهمراه با فقدان هتروز

 شیافزا یادیو تا حد ز یکروموزوم ثباتی بی به را ها سلول

 (.16) کند ین مستعد مو توسعه سرطا رییاحتمال به تغ

 ییتومورها یدارا BRCA1 افتهی  جهشحامالن ژن 

استروژن  رندهیگ نظر ازرشد کرده و  عیهستند که سر

 یولوژیبا توجه به ب نی(، همچن15،25هستند ) یمنف

BRCA1 سرطان پستان به  شناسی بیآس های یژگیو و

 ژن،  نیا یدیکل یاز عملکردها یکی رسد ینظر م

به  که آنجا از(. 10پستان باشد ) یادیبن ایه سلول میتنظ

 راتییموجب تغ تواند یم یبدن تیفعال رسد یمنظر 

 های در تعداد سلول رییتغ ازجمله یمتعدد کیهماتولوژ

 تیفعال ریتأث وجود با نی( شود و همچنSC) یادیبن

بر ارتباط  دیتأکو  P53و  BRCA1 انیمنظم بر ب یورزش

ال ابتال به سرطان پستان، هنوز با رشد پستان و احتم ها  آن

مادر  تیفعال ریتأثو  کژنتی یدو ژن در بحث اپ نینقش ا

در  P53و  BRCA1دو ژن  انیبر ب یدر زمان باردار

 . لذا مطالعه(20،26-10،23) فرزندان مشخص نشده است

مادر در  یهواز تیفعال ریتأث یبررس هدف باحاضر 

 یریشگیپو  نمیا ای مداخله عنوان  به یدوران باردار

مهم مرتبط با سرطان پستان،  یها ژنبر  طاناز سر کننده 

BRCA1  وP53.انجام شد ، 

http://www.wikiwand.com/en/TP53
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 :بررسی روش

بود و  ای و مداخله یمطالعه از نوع تجرب نیا

مطابق  شاتیو انجام آزما یدر نگهدار یاخالق نیمواز

 (IR.QUMS.REC.1396.168مطالعه ) نیکد اخالق ا

دانشگاه علوم  هینشکده علوم پااخالق دا تهیکه توسط کم

سر  20شد.  تیشده است، رعا دیأیت نیقزو یپزشک

هفته سن و  6با  یراگدولماده نژاد اسپ ییموش صحرا

و پرورش  رتکثی محل از گرم، 222±85/10 یبیوزن تقر

 یپاستور راز تویمرکز انس یشگاهیآزما واناتیح

لوم خانه دانشگاه ع وانیو بعد از انتقال به ح یداریخر

 ،یکیو تار ییساعت روشنا 12:12 های در دوره یپزشک

 طیو درجه حرارت مح آزاد به آب و غذا یدسترس

بعد  واناتیشدند. ح ینگهدار گراد سانتی درجه 1±23

 هفته سن(  8) یباردار یبه وزن مطلوب برا دنیاز رس

( و T) یباردار نیح نیتمر های به گروه یتصادف طور  به

 یها قفس در ابتدا از ها دند، رتش می( تقسCکنترل )

و بعد از  شدند ینگهدار ییتا  سه صورت  بهبزرگ 

قفس متوسط  کیبه  شهای بچههر رت به همراه  مانیزا

 منتقل شدند.

به  ها موش یهفته قبل از باردار کیبه مدت 

 لیبا دستگاه تردم قهیمتر بر دق 8با سرعت  قهیدق 3مدت 

هفته تعداد سه موش ماده  ی(. سه روز انتها9آشنا شدند )

در کنار دو موش نر قرار گرفتند. روز  یرگی جفت یبرا

در نظر  یروز اول باردار عنوان به نالیمشاهده پالک واژ

باردار وارد پروتکل  یها موشبالفاصله  و گرفته شد

با توجه  زیروز شدند. در انتها ن 21به مدت  یهواز نیتمر

 مانزای از قبل روز سه تا دو ها، موش یظاهر طیبه شرا

  (.9شوند ) مانیاز پروتکل خارج شدند تا آماده زا

موش متولد شد  10از هر مادر حدود  نیانگیم طور  به

 توسط ها خورده شدن بچه ازجملهمختلف  لیکه به دال

ها،  از بچه یآمدن تعداد ایمرده به دن ای مادرشان

فته هر ه یماند. ابتدا ینوزاد باق 6در هر گروه  تیدرنها

 یبا استفاده از ترازو ها آن یمصرف یها و غذا وزن رت

( A&D EK5100i Japanگرم ) 01/0با دقت  تالیجید

از  ( نوزادان=21PND)روز  21. بعد از شد یکنترل م

نر و ماده هر مادر از هم جدا  های گرفته و بچه ریش

مراقبت شدند. سپس  (=56PND) یهفتگ 8شدند و تا 

 میلی گرم بر کیلوگرم در هفته( 30-50)با ترکیبی از 

Ketamine میلی گرم بر کیلوگرم در هفته( 3-5) و 

Xylazine بافت  ییشده و سه جفت انتها هوش  یب و

جدا شد  لیاستر طی( در شرا6و  5 ،4)جفت  ها آنپستان 

و سپس  RNS/DNS free یها وپیت کرویمو داخل 

 شاتیآزما یقرار گرفت و برا عیما تروژنیداخل تانک ن

منتقل  گراد یدرجه سانت -80 یبا دما زریبه فر یبعد

 .(27) شدند

  یباردار نیح ندهیفزا یهواز تیبرنامه فعال

اجرا شد. شدت  بیو بدون ش لیتردم روی بر ها رت

( در نظر گرفته VO2max %40تا  %30متوسط ) نیتمر

روز  5روز،  21 یبیصورت که به مدت تقر نیشد، به ا

 ی. در ابتدا(28) جلسه انجام شد کی در هفته و روزانه

متر بر  8و با سرعت  قهیدق 3به مدت  ها موشهر جلسه 

به  زیهر جلسه ن یگرم کردن و در انتها منظور به قهیدق

سرد  منظور به قهیمتر بر دق 8و با سرعت  قهیدق 1مدت 

 زین نیتمر ی. پروتکل اصلدندیدو لیتردم یکردن، بر رو

متر در  10اول با سرعت  ، هفته1طبق جدول شماره 

متر  12و در هفته سوم به  شروع شد قهیدق 10 یبرا قهیدق

 (.1 جدول شماره( )9) دندیرس قهیدق 30 یبرا قهیدر دق

هر  یابتدا یاز اعمال فشار ناگهان یریجلوگ منظور به

و هر دو تا سه  سرعت به قهیمتر در دق کیهفته به مقدار 

. شد یبه زمان اضافه م هقیبه مقدار دو تا سه دق زیروز ن

 گونهچیهکه  دبو نیبر ا یسع نیدر تمام دوران تمر

تنها با  واناتیباردار وارد نشود و ح یبه رت ها یاسترس

 (.9شوند ) دنیبه دو کیدم تحر ماریت
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 پروتکل اجرا شده در زمان بارداری :1جدول شماره 

 هفته سوم بارداری هفته دوم بارداری هفته اول بارداری

 دقيقه 30 =مدت زمان تمرین دقيقه20 =مدت زمان تمرین دقيقه10 =مدت زمان تمرین

 متر بر دقيقه 12 =سرعت تردميل متر بر دقيقه 11 =سرعت تردميل متر بر دقيقه 10 =سرعت تردميل

 

با  مطالعه مورد یها ژن یتوال بهاطالعات مربوط 

 یو جستجو NCBIو  Primer3 یاطالعاتاستفاده از بانک 

و  تیفیک یابیسپس ارز ورس،یفروارد و ر مریپرا نیبهتر

 مریبا استفاده از پرا شده  یطراح یمرهایبودن پرا یاختصاص

توسط  مریدا لیاحتمال تشک یبررس تیدرنهاو  بالست

 مورد یها ژن مر،یپرا یژن رانر انجام شد. بعد از طراح افزار نرم

ژن  نایب یبررس یبرا Real-Time PCRاز روش  مطالعه

 های ژن انیب یبررس یبرا جداشده های استفاده شد، بافت

P53  وBRCA1( ترلی یلیم 1) ازولی، با استفاده از محلول ک

 صورت بهو   # Cat)79306)( اژنیساخت شرکت ک زولی)ترا

و  اژنیشرکت ک دستورالعملهموژن شدند. سپس طبق  یدست

 کل از  RNA(، یفنول بی)ترک ازولیبا شستشو توسط ک

 یبررس منظور به. دیهموژن شده استخراج گرد های بافت

 ، از دستگاه نانودراپشده  استخراج RNAخلوص درجه 

(NaoDrop 200030 Thermo scientific) و  استفاده شد

 .باشد یم 2به  کینزد A260/A280مشخص شد که 
 

 یها RNA یاز رو cDNAدر مرحله بعد، سنتز 

 تیکرالعمل با استفاده از دستو شده  استخراج
Synthesis Kit cDNA Revert Aid First Strand 

(Thermo scientific( )Cat # K1622)،  انجام شد. سپس

cDNA معکوس  یسیسنتز شده جهت انجام واکنش رونو

 به روش TP53 و BRCA1 یها ژنقرار گرفت.  استفاده مورد

Real-time PCR quantitative  کنترلو با استفاده از ژن 
GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) 

موجود در  یجفت بازها(. 29قرار گرفتند ) یبررس مورد

 بودند: ریز صورت به شده استفاده یمرهایپرا
 

BRCA1:  FW5’ - GAGGTTCTGAATGAGGACGC -3’; 

Template        763 …..C................782 

                Rv5’ - ACAACTGGACACTGAGACTGT-3’ 

Template        883  ....................863 

اکسژن نامبر:    XM_008768092.2 

:طول محصول 121  
: دمای ذوب 36/80   

P53:        FW5’ - CCAAGAAGGACCAGTCTAC -3’; 

Template        2043  .........G.........2061 

                Rv5’- GAGGCAGTCAGTCTGAGTC -3’ 

Template        2120  .....T.............2102 

اکسژن نامبر:    XM_006246595.3 

:طول محصول 78  
17/86 :دمای ذوب  
GAPDH: FW5’ - CATACTCAGCACCAGCATCACC -3’; 

Template        340  ......................  319 

                Rv5’ - AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG -3’ 

Template        220  ......................  241 

اکسژن نامبر:    XM_017593963.1 

محصول :طول 121  

04/83 : دمای ذوب  
 

درجه  95چرخه با  کیشامل  ریتکث ندیفرا

 هیاول یجهت واسرشتگ قهیدق 10 یبرا گراد یسانت

cDNA هر  یبرا یا دومرحلهچرخه  40و  شده  ساخته

  صورت به که باشد یم Real-Time PCRچرخه 
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  یبرا گراد یسانتدرجه  60و  هیثان 15 یدرجه برا 95

 یبررس مورد های ژن انیب نسبت شدند. میتنظ هیثان 60

چرخه آستانه  ای سهیمطالعه، با روش مقا نیدر ا

(Thereshold Cycle) 2 و با استفاده از فرمول
-(ΔΔCT) 

بعد از  مرهایراپ یی(. کارا30قرار گرفتند ) یابیمورد ارز

 یو با استفاده از منحن ها ژناز  10به  1 یها رقت هیته

 2است،  شده  مشخصکه در فرمول  گونهنهمااستاندارد، 

 شد. یابیارز

 

 :ها افتهی

هر هفته در طول زمان انجام پروتکل، وزن  یابتدا

مدل ) تالیجید ترازوی توسط ها مادر و بچه یها رت

A&D EK5100i Japan) ریشد. در جدول ز یریگ اندازه 

 یریگ جفتبا  زمان همپروتکل  یمادر در ابتدا یاه وزن رت

پروتکل )هفته سوم  ی( و در انتهایرگی اندازه نی)اول

 در و تولد از بعد بالفاصله ها وزن بچه نیو همچن (نیتمر

 (.2 جدول شمارهاست ) شده  مشخص زندگی هشتم هفته

 مادر و فرزند های وزن مربوط به رت :2جدول شماره 

 خرین اندازه گيریآ اولين اندازه گيری گروه های باردار وزن رت

 315±67/12 7/223±36/7 تمرین های مادر رت

 264±78/4 219±2/3 کنترل

 8/155±74/0 5/5±15/0 تمرین های بچه رت

 5/181±41/0 5/6±19/0 کنترل

 

 از ها داده عیبودن توز یعیطب نییدر ابتدا، جهت تع

 جدول( استفاده شد )Shapiro-wilk) لکیو -روشاپی زمونآ

آزمون نشان داد، نحوه  نیا یدار ی(. عدم معن3 شماره

 یبرا نیبنابرا؛ است یعطبی گروه دو هر در ها داده عیتوز

 های ناز آزمو P53و  BRCA1 های ژن انیمقدار ب یبررس

 مستقل استفاده شد. t-testو  کیمترپارا یآمار
 

 بررسی نورماليتی یافته ها :3 جدول شماره

 Shapiro-Wilk ها گروه ها ژن

Statistic df Sig. 

BRCA1 90/0 4 98/0 تمرین 

 48/0 6 92/0 کنترل

P53 71/0 4 95/0 تمرین 

 68/0 6 94/0 کنترل

 

، (leven test) ونیآزمون ل داری یتوجه به عدم معن با

قل با مست t از آزمون P53 (29/0=P)در خصوص ژن 

 یتساو  عدمو با در نظر گرفتن  ها انسیوار یفرض تساو

از  BRCA1 (003/0=P)در خصوص ژن  ها انسیوار

 ها انسیوار یتساو  عدممستقل با در نظر گرفتن  tآزمون 

 (.4 جدول شمارهاستفاده شد )
 

و   P53یها ژن یبرا ونيآزمون ل :4شماره  جدول
BRCA1 

 F Sig. T df ها ژن

BRCA1 18/17 003/0 8/7 4 

P53 27/1 29/0 41/0 8 

 

 

 



 و همکاران ریحانه زرباف                                                                        P53و  BRCA1ژن  انیبر بهوازی  ناتیتمر ریتأث

18 

  

 ریمقاد نیانگینشان داد که م قیتحق جینتا

mRNA P53 نیح نیدر بافت پستان فرزندان گروه تمر 

و  ترلی یلیبر م کوگرمپی 026/0±0022/0 برابر با یباردار

 کوگرمپی 025/0±0044/0گروه کنترل  نیانگیاز م شتریب

 ستین دار یمعن شیزااف نیا یاست ول ترلی یلیبر م

(69/0P=( )1 نمودار شماره) (5 جدول شماره.) 

 

 نیتمر و کنترلدر بافت پستان دو گروه  P53و  BRCA1دو ژن   mRNAسهیمقا :5شماره  جدول

 T df P انحراف معيار ±ميانگين  گروه ريمتغ

P53 69/0 8 413/0 026/0±0022/0 نیتمر 

 025/0±0044/0 کنترل

BRCA1 001/0* 4 780/7 066/0±02/0 نیتمر 

 0025/0±0005/0 کنترل

 

 
( 026/0±0022/0( و تمرین )0025/0±0044/0در بين گروه کنترل ) mRNA P53تفاوت  :1نمودار شماره 

 )پيکوگرم بر ميلی ليتر(

 می باشد. P<05/0انحراف معیار می باشد و سطح معنی داری نیز معادل  ± داده ها به صورت میانگین

 

شان داد که ن >01/0P داری یبا سطح معن جینتا

در بافت پستان فرزندان گروه  mRNA BRCA1 ریمقاد

 تر،لی یلیبر م کوگرمپی 066/0±02/0 یباردار نیح نیتمر

بر  کوگرمیپ 0025/0±0005/0از  شتریب داری یمعن طور به

جدول ( )=001/0Pدر گروه کنترل است ) ترلی یلیم

با شدت متوسط  تیفعال رسد یم نظر(. لذا به 3 شماره

  طور بهرا  BRCA1ژن  انیب تواند یم یباردار نیح

 (.2 نمودار شمارهدهد ) شیافزا داری یمعن
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( و تمرین 0025/0±0005/0در بين گروه کنترل ) mRNA BRCA1تفاوت معنی دار  :2نمودار شماره 

(02/0±066/0) 

 می باشد. P<05/0باشد و سطح معنی داری نیز معادل انحراف معیار می  ± داده ها به صورت میانگین

 :بحث

  انیب راتییتغ یبررس به دنبالپژوهش حاضر 

مرتبط با سرطان پستان در بافت پستان فرزندان  های ژن

 تیدوره فعال کیمادر فعال، نشان داد که  یها رت

موجب  یبا شدت متوسط در دوران باردار یهواز

 انیب شیبه افزا لیو تما BRCA1 انیب دار یمعن شیافزا

P53 فرزندان خواهد  ستان( در بافت پداری ی)عدم معن

 ینشده است که به بررس افتی ای شد. تاکنون مطالعه

پرداخته  P53و  BRCA1 انیبر ب یباردار تیفعال ریتأث

 یباردار ریغدر زمان  تیفعال ریتأثدر خصوص  یباشد ول

 مشاهده موجود است. یمطالعات محدود ها  ژن نیبر ا

  یالسبزرگ نیح یبدن تیفعال احتماالًاست که  شده 

رشد سرطان پستان را در  داری یمعن طور  به تواند یم

 (.31کاهش دهد ) ،BRCA1 افتهی  جهشزنان حامل ژن 

استروژن  رندهیو گ BRCA1 ،P53ژن  دار یمعن شیافزا

βدار یکاهش معن نی، همچن ER-α زین یدر غده پستان 

روزه  14 های توسط رت لیز انجام تردمرو 20بعد از 

است  شده  دادهن نشان ی(. همچن20است ) شده  مشاهده

 نیبالفاصله بعد از تمر P53 نیپروتئ یکه سطح سرم

(. 32است ) افتهی  شیافزا یداری معن طور  به ،یمقاومت

Qi باعث  یورزش تیفعال ،نشان دادند زیو همکاران ن

 یهش محتواکا نیو همچن یشیکاهش فشار اکسا

 ییصحرا یها موش یدر عضالت اسکلت P53 نیپروتئ

 (.21) شود یم 2نوع  یابتید

 و  یعدم تحرک مادر در باردار ریتأث راًیاخ

 نیمضر مادر در ا یمصرف ییعالوه انتقال مواد غذاه ب

التهاب و  جادیبر احتمال ا ن،یبه جن بند نافدوران از 

تجمع  ،آزادچرب  دیاس شیو افزا نیمقاومت به انسول

و  بند نافو کلسترول در  دیریسیگل یترماکروفاژها، 

 و  قرارگرفته یبررس مورد، نیجن یالسماپ جهیدرنت

  توان یمعوامل با بروز سرطان  نیبا توجه به ارتباط ا

 یمادر در دوران باردار یبدن تیکرد که فعال ینیب شیپ

 .(3،4،10،7،33،34) بر بروز سرطان نقش دارد

 مهارکننده یفاکتورها نیکه ارتباط ب ای در مطالعه

از  بعدو  یسالنایم ،یدر کودک P53و  BRCA1 یتومور
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ارتباط  ،نمود یمادر را بررس یبدن تیو فعال یائسگی

و  یمادر در دوران باردار یبدن تیفعال نیب یدار یمعن

(، 20فاکتورها در بند ناف نوزاد مشاهده شد ) نیا رییتغ

بود که رابطه  یفیشکل توصمذکور به  قیالبته تحق

شدت  ایبدون لحاظ نمودن نوع  یبدن تیفعال هرگونه

حاضر  قیدر تحق که  یحال دربود،  شده  یبررس تیفعال

بر  یمشخص در دوران باردار یورزش تیفعال ریتأث

 طور  به نیجن طور  به نهیمذکور در بافت س یها  شاخص

 ریثتأ ،و همکاران Camarillo. دیگرد یبررس میمستق

را در دوران  یاریاخت یورزش تیانجام فعال یکاهش

فرزندانشان  پستانبافت  ییتومورزارت مادر، بر  یباردار

 ریتأث(. 14بود، نشان دادند ) شده القا MNUکه توسط 

 ها شاخص ریبر سا یمادر در دوران باردار یبدن تیفعال

مثال،  طور  بهاست.  شده  یبررسمحدود  طور  به زین

Gaeini قبل از  یاستقامت تیفعال ریتأث راناکهم و

را  یباردار ام( هنگWheel) یاریاخت تیو فعال یباردار

 نی( و همچنMiceموش )سرم  یکیمتابول یبر فاکتورها

 یو تراکم استخوان نوزادان آنان بررس باز جذببر 

در  OPG ،RunX2 یها ژن ،کردند. آنان مشاهده کردند

و  RANKL انیب شیکرده افزا نینوزاد مادران تمر

 ریتأث یبه معن نیو ا داشتند انیکاهش ب نیاستئوکلس

(. 6باشد ) یم کیاستئوژن یها پاسخبر  یداربار نیتمر

 تیفعال ریتأثاز بابت انتقال  تواند یم قیتحق نیا جهینت

دو ژن  انیب شیبرافزا یمادر در دوران باردار یبدن

BRCA1 حاضر مشاهده شد  قینوزاد که در تحق در

 داشته باشد. یمخوانه

و  نبود دار یمعن P53 شیحاضر افزا قیدر تحق

در پژوهش  شیافزا نیا داری یعدم معن یاحتمال لیدل

 نینبودن پروتکل تمر دیمربوط به شد تواند یحاضر م

 یورزش نیباشد. کم شدت بودن تمر یدر زمان باردار

 قیدر تحق ROSکمتر  دیتول با تواند یحاضر م قیدر تحق

 ROSبا  P53و با توجه به ارتباط  شدمراه بوده باحاضر ه

 قیژن در تحق نیا جینتا یدار یمعنموجب عدم  تواند یم

و در پژوهش مرادپور  نهمچنی. (35) باشد شده حاضر

 یورزش تیاست که فعال شده  دادهنشان  نوشایدر

 یتناوب یورزش تیبرخالف فعال نهیشیب ریز یتداوم

را در  خونسرم  P53 نیسطح پروتئ تواند ینم د،یشد

 صورت  به ینر نژاد اسپراگوداول ییصحرا های موش

 ینیپروتکل تمر ،گرید  انیب  بهدهد.  شیافزا یداری معن

 ریدارد و با توجه به ز P53 زانیم نییدر تع ینقش مهم

حاصل  جنتای ،حاضر قیدر تحق ینیبودن برنامه تمر نهیشیب

آستانه  االًاحتم گریطرف د از .(23) است هیقابل توج

و پروتکل  باشد یم P53کمتر از  BRCA1 کیتحر

 یژن مهار نیا شیحاضر توانسته موجب افزا ینیتمر

مطالب  نیا دیأیت یبرا شتریشود، البته انجام مطالعات ب

دو ژن و  نیا نیبا توجه به ارتباط ب نیالزم است. همچن

که  نیشبه انسول یو فاکتور رشد یاستروژن های رندهیگ

 قرار یبررس مورد باهمهمراه  پژوهش نیدر چند

و  IGF-1 (insulin growth factor 1) بررسی ،اند گرفته

ER-α مطالعه  نیا کننده لیتکم ندهیآ قاتیدر تحق

 .(26،24،20) خواهد بود

 BRCA1 یمهار ریتأثبا توجه به  یاز طرف

حاضر در  نیاستروژن، احتماالً پروتکل تمر رندهیبرگ

کاهش  یعنی ER-αکاهش  قیطراز  یدوران باردار

به  ER-β نسبت شیافزا قیاز طر قتیو در حق ریتکث

ER-α منجر  ز،یتما شیافزا یعنی ها ها و لوله در لوبول

( Terminal end buds) یها TEDبه کاهش تعداد 

 که مادرانشان  ییها موش یموجود در غدد پستان

شود و  ،بودند گرفته قرار لیتردم نیدر معرض تمر

که مادرانشان  یدر فرزندان یل ابتال به تومور پستاناحتما

 (.20کاهش دهد ) زنی را اند کرده نیتمر

 

 :یریگ جهینت

 یورزش نیحاضر تمر قیتحق جیبا توجه به نتا

 دار یمعن شیموجب افزا بارداری دوران در ها موش

mRNA BRCA1 شیبه افزا لیو تما mRNA P53 

 ها ن نوزادان موش( در بافت پستادار یمعن ریغ شی)افزا

 یورزش نیکه تمر دهد ینشان م یکل طور  بهو  شود می

احتمال ابتال به سرطان  تواند یم یمادر در دوران باردار

 را کاهش دهد. ندهیکودکان در آ پستان
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 :یو قدردان تشکر

از  یقاتیاز طرح تحق بر گفتهپژوهش  نیا

 26 خیکه در تار باشد یم نیقزو یدانشگاه علوم پزشک

راستا  نیاست. در ا شده  بیتصو 807، با کد 1396 ریت

 یاریپژوهش هم نیکه ما را در انجام ا یزانیاز تمام عز

 مان،یدکتر پ ی. از جناب آقامیکردند کمال تشکر را دار

 ن،یقزو یدانشگاه علوم پزشک اریو دانش یمعاون پژوهش

 اریاستاد ،یو دکتر فروغ ییدکتر رجا یجناب آقا

پور  عبدالهو خانم اعظم  نیقزو یم پزشکدانشگاه علو

 لیتسه طیکه شرا یورزش یولوژیزیف یدکتر یدانشجو

 .میسپاسگزار اریپروژه را فراهم کردند بس نیانجام ا
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Background and aims: Pregnancy is an important period in women life regarding different 

aspects including physical activity which may be effective on various health indices of offspring. 

One of the common and expanding women diseases is breast cancer and two of its related indices 

are BRCA1 and P53. Thus, the aim of present study was estimating the effect of aerobic training 

during pregnancy in pregnant rats on the expression of BRCA1 and P53 genes of their offspring’s 

breast tissue. 

Methods: 20 female Sprague Dawley rats were randomly divided into two groups of exercise 

during pregnancy (T) (221±9.9) and control (C) (223.8±12.8). The aerobic exercise training was 

performed immediately after observation of the vaginal plaque of approving pregnancy for  

21 days and 5 sessions per week with moderate intensity. About 2 to 3 days before delivery, their 

training program was terminated. Tissue sampling of Pairs 4, 5, and 6 of breast tissues in  

8 weeks offspring rats was performed to evaluate the expression of BRCA1 and P53 gene. Data 

was analyzed using SPSS software and statistical tests of Shapiro-Wilk to control the distribution 

of data, and independent t-test for comparisons of between groups. 

Results: Aerobic training with moderate intensity during pregnancy increased significantly 

mRNA of the BRCA1 gene (P=0.001), but there was no significant change in mRNA of the P53 

(P=0.69). 

Conclusion: Considering the effect of exercise during pregnancy on increasing BRCA1 gene 

expression in their offspring's and association of the gene with breast, it seems that moderate 

exercise during pregnancy can reduce the risk of breast cancer in children. 
 
Keywords: Aerobic activity, pregnancy, BRCA1, Breast cancer, Adult offspring. 


