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مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات هوازی موش های صحرایی باردار نژاد اسپراگدولی بر بیان ژن
 BRCA1و  P53در بافت پستان فرزندان ماده بالغ
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چکیده:
زمينه و هدف :دوران بارداری بهعنوان بخش مهمی از زندگی زنان ،از جوانب مختلف ازجمله فعاليت بدنی
می تواند بر شاخصهای مختلف سالمت نوزاد موثر باشد .یکی از بيماریهای رایج و رو به گسترش زنان سرطان
سينه است که  BRCA1و  TP53از شاخصهای مرتبط با آن است .لذا تحقيق حاضر با هدف بررسی تأثير تمرین
هوازی در دوران بارداری در موشهای صحرایی باردار بر بيان ژن  BRCA1و  TP53در بافت پستان فرزندان آنان
انجام شد.
روش بررسی :با این هدف 20 ،سر رت ماده با نژاد اسپراگداولی بهطور تصادفی به دو گروه تمرین ( )Tبا وزن
تقریبی ( 221±8/9گرم) و کنترل ) 223±12/8( (Cگرم) تقسيم شدند .تمرین هوازی بارداری بالفاصله بعد از
مشاهده پالک واژنی -نشانگر بارداری -به مدت  21روز و  5جلسه در هفته با شدت متوسط انجام شد و حدود
 2تا  3روز قبل از زایمان خاتمه یافت .بافتگيری از جفت های  5 ،4و  6بافت پستان بچه رت های سن  8هفتگی
بهمنظور بررسی بيان ژن  BRCA1و  P53انجام شد .یافته ها به کمک نرمافزار  SPSSو آزمونهای آماری شاپيرو
ویلک بهمنظور کنترل طبيعی بودن توزیع داده ها و آزمون  t-testمستقل جهت مقایسه بين گروه ها مورد بررسی
قرار گرفتند.
یافتهها :تمرین هوازی با شدت متوسط حين بارداری ،موجب افزایش معنیدار  mRNAژن  BRCA1شد
( ،)P=0/001ولی تأثير معنیداری بر  mRNAژن  P53نداشت (.)P=0/69
نتيجهگيری :با توجه به تأثير تمرین ورزشی دوران بارداری موش ها بر افزایش بيان ژن  BRCA1در بچههای
آنان و ارتباط این ژن با بروز سرطان سينه به نظر می رسد فعاليت در زمان بارداری می تواند احتمال ابتال به
سرطان پستان را در فرزندان کاهش دهد.
واژههای کليدی :فعاليت هوازی ،بارداری ،BRCA1 ،سرطان پستان ،فرزندان بالغ.

مقدمه:
دوران بارداری از بخش های بسیار مهم زندگی

نظر می رسد فعالیت بدنی می تواند در دوران بارداری

زنان به حساب می آید که میتواند از جوانب مختلف

بدون دخالت ترکیبات شیمیایی ،موجب تغییرات

ازجمله فعالیت بدنی بر سالمت نوزاد موثر باشد (.)1-3

بلندمدت در فنوتیپ و درنتیجه سالمت دوران جنینی و

تحقیقات نشان داده اند که می توان با تغذیه مطلوب و

بزرگسالی شود ( .)2-4پژوهشهای بسیاری کمی در

فعالیت زنان در دوران بارداری و قبل از آن از ابتالی

زمینه تأثیر فعالیت مادر در بارداری بر روی سالمت

نوزادان به بسیاری از بیماری های متابولیکی و

فرزندان انجام شده است Gaeini .و همکاران بر روی

قلبی -عروقی به میزان زیادی جلوگیری کرد ( .)2-5به

تغییرات استئوژنیک و نیم رخ لیپیدی فرزندان در پی
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تأثیر تمرینات هوازی بر بیان ژن  BRCA1و P53

فعالیت ورزشی ارادی مادر حین بارداری را مطالعه

 ،pHکمبود اکسیژن ( ،)Hypoxiaشوک اسمزی و

کردند ( .)6همچنین بهبود هموستاز گلوکز و حساسیت

فشار اکسایشی باعث افزایش بیان ژن پروتئین

به انسولین ،بهبود عملکرد شناختی و جلوگیری از

میشود ( .)19،18از طرفی اختالل در عملکرد این ژن و

اختالل متابولیک در بچه رت ها در پی فعالیت ورزشی

به عبارتی جهش این ژن موجب افزایش بی رویه سلولها

دوران بارداری نشان داده شده است ( .)7-10،4برخی

و به زبان دیگر سرطان می شود ( .)20،17به نظر میرسد

تحقیقات نیز نشان داده اند که فعالیت ورزشی در زمان

که فشار اکسایشی که در پی انجام فعالیت ورزشی

بارداری بر شاخص های مختلف سالمت جنین ،شامل

افزایش می یابد ،می تواند در میزان فعالیت پروتئین P53

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

بسیار مهم باشد ( .)21-24از طرف دیگر  ،BRCA1به

همچنین مشاهده شده که فعالیت بدنی بر تعداد سلولهای

عنوان عضوی از خانواده ژنی سرکوبکننده تومور ،ژن

خونی بند ناف که در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده

مستعد و مهم در ابتال به سرطان پستان در طول زندگی به

می شود ،موثر میباشد ( Camarillo .)10و همکاران

ویژه در سن قبل از یائسگی است ( .)16،15این ژن

نشان دادند که انجام فعالیت ورزشی اختیاری در دوران

چندین عملکرد در سلولهای طبیعی دارد که شامل نقش

بارداری رت مادر ،بر تومورزایی بافت پستان فرزندانشان

حیاتی در ترمیم  DNAهومولوگ و مهار رشد غیر کنترل

که توسط  )N-Nitroso-N-methylurea( MNUالقا شده

شده سلول می باشد ( .)15لذا جهش موروثی در این ژن

بود ،تأثیر دارد ()14؛ بنابراین به نظر می رسد ،فعالیت

همراه با فقدان هتروزیگوسیتی (،)Heterozygosity

بدنی مادر در زمان بارداری می تواند موجب تغییرات

سلول ها را به بی ثباتی کروموزومی و تا حد زیادی افزایش

اپی ژنتیکی طوالنی شود ( .)14،9،2-5هرچند هنوز به

احتمال به تغییر و توسعه سرطان مستعد می کند (.)16

این سوال پاسخ داده نشده است که آیا فعالیت مادر در

حامالن ژن جهش یافته  BRCA1دارای تومورهایی

بارداری می تواند بر شاخص های مهم و مرتبط با

هستند که سریع رشد کرده و از نظر گیرنده استروژن

سرطان پستان در زندگی آینده جنین موثر باشد.

منفی هستند ( ،)25،15همچنین با توجه به بیولوژی

P53

یکی از موارد مهم در جلوگیری از ایجاد

 BRCA1و ویژگی های آسیب شناسی سرطان پستان به

بیماریهای ژنتیکی همچون سرطان پستان ،فعال شدن

نظر می رسد یکی از عملکردهای کلیدی این ژن،

ژنهای مرتبط با پیشگیری میباشد .در این رابطه،

تنظیم سلول های بنیادی پستان باشد ( .)10از آنجا که به

آنتی آنکوژنها از اهمیت خاصی برخوردار هستند.

نظر می رسد فعالیت بدنی می تواند موجب تغییرات

آنتی آنکوژن ها ،به ژنهایی گفته میشوند که سلول را

هماتولوژیک متعددی ازجمله تغییر در تعداد سلول های

از تکثیر بیش از حد و درنتیجه ابتالی به سرطان

بنیادی ( )SCشود و همچنین با وجود تأثیر فعالیت

BRCA1

ورزشی منظم بر بیان  BRCA1و  P53و تأکید بر ارتباط

((breast cancer susceptibility -1 early onset gene

آن ها با رشد پستان و احتمال ابتال به سرطان پستان ،هنوز

و  )tumor protein 53( TP53میباشد که به ترتیب

نقش این دو ژن در بحث اپی ژنتیک و تأثیر فعالیت مادر

مسئول کد کردن پروتئین  BRCA1و  P53در سلولها

در زمان بارداری بر بیان دو ژن  BRCA1و  P53در

هستند (.)15-17

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

بازمیدارند .از معروف ترین این ژنها ،ژن

پروتئین  P53از طریق چندین مکانیسم ،عملکردهای

حاضر با هدف بررسی تأثیر فعالیت هوازی مادر در

ضد سرطانی دارد و باعث ثبات در ژنوم سلولی میشود (.)17

دوران بارداری به عنوان مداخله ای ایمن و پیشگیری

بر اساس نتایج تحقیقات ،تغییر در هموئوستاز طبیعی

کننده از سرطان بر ژنهای مهم مرتبط با سرطان پستان،

سلول ،همچون آسیب  ،DNAشوک گرمایی ،تغییرات

 BRCA1و  ،P53انجام شد.
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روش بررسی:
این مطالعه از نوع تجربی و مداخله ای بود و

وزن رت ها و غذای مصرفی آنها با استفاده از ترازوی

موازین اخالقی در نگهداری و انجام آزمایشات مطابق

دیجیتال با دقت  0/01گرم ()A&D EK5100i Japan

()IR.QUMS.REC.1396.168

کنترل می شد .بعد از  21روز ( )PND=21نوزادان از

که توسط کمیته اخالق دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم

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

پزشکی قزوین تأیید شده است ،رعایت شد 20 .سر

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

موش صحرایی ماده نژاد اسپراگدولی با  6هفته سن و

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

وزن تقریبی  222±10/85گرم ،از محل تکثیر و پرورش

 Ketamineو ( 3-5میلی گرم بر کیلوگرم در هفته)

حیوانات آزمایشگاهی مرکز انسیتو پاستور رازی

 Xylazineو بی هوش شده و سه جفت انتهایی بافت

خریداری و بعد از انتقال به حیوان خانه دانشگاه علوم

پستان آنها (جفت  5 ،4و  )6در شرایط استریل جدا شد

پزشکی در دوره های  12:12ساعت روشنایی و تاریکی،

و داخل میکرو تیوپهای  RNS/DNS freeو سپس

دسترسی آزاد به آب و غذا و درجه حرارت محیط

داخل تانک نیتروژن مایع قرار گرفت و برای آزمایشات

 23±1درجه سانتی گراد نگهداری شدند .حیوانات بعد

بعدی به فریزر با دمای  -80درجه سانتی گراد منتقل

از رسیدن به وزن مطلوب برای بارداری ( 8هفته سن)

شدند (.)27

کد اخالق این مطالعه

به طور تصادفی به گروه های تمرین حین بارداری ( )Tو

برنامه فعالیت هوازی فزاینده حین بارداری

کنترل ( )Cتقسیم شدند ،رت ها از ابتدا در قفسهای

رت ها بر روی تردمیل و بدون شیب اجرا شد .شدت

بزرگ به صورت سه تایی نگهداری شدند و بعد از

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

زایمان هر رت به همراه بچه هایش به یک قفس متوسط

شد ،به این صورت که به مدت تقریبی  21روز 5 ،روز

منتقل شدند.

در هفته و روزانه یک جلسه انجام شد ( .)28در ابتدای

به مدت یک هفته قبل از بارداری موشها به

هر جلسه موشها به مدت  3دقیقه و با سرعت  8متر بر

مدت  3دقیقه با سرعت  8متر بر دقیقه با دستگاه تردمیل

دقیقه بهمنظور گرم کردن و در انتهای هر جلسه نیز به

آشنا شدند ( .)9سه روز انتهای هفته تعداد سه موش ماده

مدت  1دقیقه و با سرعت  8متر بر دقیقه بهمنظور سرد

برای جفت گیری در کنار دو موش نر قرار گرفتند .روز

کردن ،بر روی تردمیل دویدند .پروتکل اصلی تمرین نیز

مشاهده پالک واژینال بهعنوان روز اول بارداری در نظر

طبق جدول شماره  ،1هفته اول با سرعت  10متر در

گرفته شد و بالفاصله موشهای باردار وارد پروتکل

دقیقه برای  10دقیقه شروع شد و در هفته سوم به  12متر

تمرین هوازی به مدت  21روز شدند .در انتها نیز با توجه

در دقیقه برای  30دقیقه رسیدند (( )9جدول شماره .)1

به شرایط ظاهری موش ها ،دو تا سه روز قبل از زایمان

بهمنظور جلوگیری از اعمال فشار ناگهانی ابتدای هر

از پروتکل خارج شدند تا آماده زایمان شوند (.)9

هفته به مقدار یک متر در دقیقه بهسرعت و هر دو تا سه

به طور میانگین از هر مادر حدود  10موش متولد شد

روز نیز به مقدار دو تا سه دقیقه به زمان اضافه می شد.

که به دالیل مختلف ازجمله خورده شدن بچه ها توسط

در تمام دوران تمرین سعی بر این بود که هیچگونه

مادرشان یا مرده به دنیا آمدن تعدادی از بچه ها،

استرسی به رت های باردار وارد نشود و حیوانات تنها با

درنهایت در هر گروه  6نوزاد باقی ماند .ابتدای هر هفته

تیمار دم تحریک به دویدن شوند (.)9
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تأثیر تمرینات هوازی بر بیان ژن  BRCA1و P53

جدول شماره  :1پروتکل اجرا شده در زمان بارداری
هفته اول بارداری

هفته سوم بارداری

هفته دوم بارداری

مدت زمان تمرین= 10دقيقه

مدت زمان تمرین= 20دقيقه

مدت زمان تمرین=  30دقيقه

سرعت تردميل=  10متر بر دقيقه

سرعت تردميل=  11متر بر دقيقه

سرعت تردميل=  12متر بر دقيقه

اطالعات مربوط بهتوالی ژنهای مورد مطالعه با

درجه خلوص  RNAاستخراج شده ،از دستگاه نانودراپ

استفاده از بانک اطالعاتی  Primer3و  NCBIو جستجوی

( )NaoDrop 200030 Thermo scientificاستفاده شد و

بهترین پرایمر فروارد و ریورس ،سپس ارزیابی کیفیت و

مشخص شد که  A260/A280نزدیک به  2می باشد.

اختصاصی بودن پرایمرهای طراحی شده با استفاده از پرایمر

در مرحله بعد ،سنتز  cDNAاز روی  RNAهای

بالست و درنهایت بررسی احتمال تشکیل دایمر توسط

استخراج شده با استفاده از دستورالعمل کیت

نرمافزار ژن رانر انجام شد .بعد از طراحی پرایمر ،ژنهای مورد

Aid First Strand Revert cDNA Synthesis Kit
( ،)Cat # K1622( )Thermo scientificانجام شد .سپس

استفاده شد ،بافت های جداشده برای بررسی بیان ژن های

 cDNAسنتز شده جهت انجام واکنش رونویسی معکوس

 P53و  ،BRCA1با استفاده از محلول کیازول ( 1میلی لیتر)

مورد استفاده قرار گرفت .ژنهای  BRCA1و  TP53به روش

(ترایزول ساخت شرکت کیاژن) ( (Cat # 79306و بهصورت

 quantitative Real-time PCRو با استفاده از ژن کنترل

دستی هموژن شدند .سپس طبق دستورالعمل شرکت کیاژن و

)Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase( GAPDH

با شستشو توسط کیازول (ترکیب فنولی) RNA ،کل از

مورد بررسی قرار گرفتند ( .)29جفت بازهای موجود در

بافت های هموژن شده استخراج گردید .بهمنظور بررسی

پرایمرهای استفادهشده بهصورت زیر بودند:

مطالعه از روش  Real-Time PCRبرای بررسی بیان ژن

;’BRCA1: FW5’ - GAGGTTCTGAATGAGGACGC -3
Template
763 …..C................782
’Rv5’ - ACAACTGGACACTGAGACTGT-3
Template
883 ....................863
: XM_008768092.2اکسژن نامبر

: 121طول محصول
 : 80/36دمای ذوب
P53:

;’FW5’ - CCAAGAAGGACCAGTCTAC -3
Template
2043 .........G.........2061
’Rv5’- GAGGCAGTCAGTCTGAGTC -3
Template
2120 .....T.............2102
: XM_006246595.3اکسژن نامبر

: 78طول محصول
: 86/17دمای ذوب

;’GAPDH: FW5’ - CATACTCAGCACCAGCATCACC -3
Template
340 ...................... 319
’Rv5’ - AAGTTCAACGGCACAGTCAAGG -3
Template
220 ...................... 241
: XM_017593963.1اکسژن نامبر

: 121طول محصول
 : 83/04دمای ذوب

فرایند تکثیر شامل یک چرخه با  95درجه

 cDNAساخته شده و  40چرخه دومرحلهای برای هر

سانتیگراد برای  10دقیقه جهت واسرشتگی اولیه

چرخه  Real-Time PCRمیباشد که بهصورت
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 95درجه برای  15ثانیه و  60درجه سانتیگراد برای

یافتهها:

 60ثانیه تنظیم شدند .نسبت بیان ژن های مورد بررسی

ابتدای هر هفته در طول زمان انجام پروتکل ،وزن

در این مطالعه ،با روش مقایسه ای چرخه آستانه

رت های مادر و بچه ها توسط ترازوی دیجیتال (مدل

)2-(ΔΔCT

 )A&D EK5100i Japanاندازهگیری شد .در جدول زیر

مورد ارزیابی قرار گرفتند ( .)30کارایی پرایمرها بعد از

وزن رت های مادر در ابتدای پروتکل همزمان با جفتگیری

تهیه رقتهای  1به  10از ژنها و با استفاده از منحنی

(اولین اندازه گیری) و در انتهای پروتکل (هفته سوم

استاندارد ،همانگونه که در فرمول مشخص شده است2 ،

تمرین) و همچنین وزن بچه ها بالفاصله بعد از تولد و در

ارزیابی شد.

هفته هشتم زندگی مشخص شده است (جدول شماره .)2

( )Thereshold Cycleو با استفاده از فرمول

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

گروه

اولين اندازه گيری

آخرین اندازه گيری

رت های مادر

تمرین

223/7±7/36

315±12/67

کنترل

219±3/2

264±4/78

تمرین

5/5±0/15

155/8±0/74

کنترل

6/5±0/19

181/5±0/41

رت های بچه

در ابتدا ،جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از

توزیع داده ها در هر دو گروه طبیعی است؛ بنابراین برای

آزمون شاپیرو -ویلک ( )Shapiro-wilkاستفاده شد (جدول

بررسی مقدار بیان ژن های  BRCA1و  P53از آزمون های

شماره  .)3عدم معنی داری این آزمون نشان داد ،نحوه

آماری پارامتریک و  t-testمستقل استفاده شد.

جدول شماره  :3بررسی نورماليتی یافته ها
ژن ها

گروه ها

BRCA1

P53

Shapiro-Wilk
df
Statistic

Sig.

تمرین

0/98

4

0/90

کنترل

0/92

6

0/48

تمرین

0/95

4

0/71

کنترل

0/94

6

0/68

با توجه به عدم معنی داری آزمون لیون (،)leven test

جدول شماره  :4آزمون ليون برای ژن های  P53و

در خصوص ژن  )P=0/29( P53از آزمون  tمستقل با

BRCA1

فرض تساوی واریانس ها و با در نظر گرفتن عدم تساوی

T

df

0/003 17/18 BRCA1

7/8

4

0/29

0/41

8

ژن ها

واریانس ها در خصوص ژن  )P=0/003( BRCA1از
آزمون  tمستقل با در نظر گرفتن عدم تساوی واریانسها

P53

استفاده شد (جدول شماره .)4

17
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تأثیر تمرینات هوازی بر بیان ژن  BRCA1و P53

نتایج تحقیق نشان داد که میانگین مقادیر

بیشتر از میانگین گروه کنترل  0/025±0/0044پیکوگرم

 mRNA P53در بافت پستان فرزندان گروه تمرین حین

بر میلی لیتر است ولی این افزایش معنی دار نیست

بارداری برابر با  0/026±0/0022پیکوگرم بر میلی لیتر و

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

جدول شماره  :5مقایسه  mRNAدو ژن  BRCA1و  P53در بافت پستان دو گروه کنترل و تمرین
متغير

گروه

ميانگين  ±انحراف معيار

T

df

P

P53

تمرین

0/026±0/0022

0/413

8

0/69

کنترل

0/025±0/0044

تمرین

0/066±0/02

کنترل

0/0025±0/0005

BRCA1

7/780

4

*0/001

نمودار شماره  :1تفاوت  mRNA P53در بين گروه کنترل ( )0/0025±0/0044و تمرین ()0/026±0/0022
(پيکوگرم بر ميلی ليتر)
داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار می باشد و سطح معنی داری نیز معادل  P>0/05می باشد.

نتایج با سطح معنی داری  P<0/01نشان داد که

میلی لیتر در گروه کنترل است (( )P=0/001جدول

مقادیر  mRNA BRCA1در بافت پستان فرزندان گروه

شماره  .)3لذا به نظر می رسد فعالیت با شدت متوسط

تمرین حین بارداری  0/066±0/02پیکوگرم بر میلی لیتر،

حین بارداری می تواند بیان ژن  BRCA1را بهطور

بهطور معنی داری بیشتر از  0/0025±0/0005پیکوگرم بر

معنی داری افزایش دهد (نمودار شماره .)2
18
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نمودار شماره  :2تفاوت معنی دار  mRNA BRCA1در بين گروه کنترل ( )0/0025±0/0005و تمرین
()0/066±0/02
داده ها به صورت میانگین  ±انحراف معیار می باشد و سطح معنی داری نیز معادل  P>0/05می باشد.

بحث:
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تغییرات بیان

که سطح سرمی پروتئین  P53بالفاصله بعد از تمرین

ژن های مرتبط با سرطان پستان در بافت پستان فرزندان

مقاومتی ،به طور معنی داری افزایش یافته است (.)32

رت های مادر فعال ،نشان داد که یک دوره فعالیت

 Qiو همکاران نیز نشان دادند ،فعالیت ورزشی باعث

هوازی با شدت متوسط در دوران بارداری موجب

کاهش فشار اکسایشی و همچنین کاهش محتوای

افزایش معنی دار بیان  BRCA1و تمایل به افزایش بیان

پروتئین  P53در عضالت اسکلتی موشهای صحرایی

( P53عدم معنی داری) در بافت پستان فرزندان خواهد

دیابتی نوع  2میشود (.)21

شد .تاکنون مطالعه ای یافت نشده است که به بررسی

اخیراً تأثیر عدم تحرک مادر در بارداری و

تأثیر فعالیت بارداری بر بیان  BRCA1و  P53پرداخته

به عالوه انتقال مواد غذایی مصرفی مضر مادر در این

باشد ولی در خصوص تأثیر فعالیت در زمان غیر بارداری

دوران از بند ناف به جنین ،بر احتمال ایجاد التهاب و

بر این ژن ها مطالعات محدودی موجود است .مشاهده

مقاومت به انسولین و افزایش اسید چرب آزاد ،تجمع

شده است که احتماالً فعالیت بدنی حین بزرگسالی

ماکروفاژها ،تری گلیسیرید و کلسترول در بند ناف و

می تواند به طور معنی داری رشد سرطان پستان را در

درنتیجه پالسمای جنین ،مورد بررسی قرارگرفته و

زنان حامل ژن جهش یافته  ،BRCA1کاهش دهد (.)31

با توجه به ارتباط این عوامل با بروز سرطان میتوان

افزایش معنی دار ژن  P53 ،BRCA1و گیرنده استروژن

پیش بینی کرد که فعالیت بدنی مادر در دوران بارداری

 ،βهمچنین کاهش معنی دار  ER-αدر غده پستانی نیز

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

بعد از  20روز انجام تردمیل توسط رت های  14روزه

در مطالعه ای که ارتباط بین فاکتورهای مهارکننده

مشاهده شده است ( .)20همچنین نشان داده شده است

توموری  BRCA1و  P53در کودکی ،میانسالی و بعد از
19
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تأثیر تمرینات هوازی بر بیان ژن  BRCA1و P53

یائسگی و فعالیت بدنی مادر را بررسی نمود ،ارتباط

تداومی زیر بیشینه برخالف فعالیت ورزشی تناوبی

معنیداری بین فعالیت بدنی مادر در دوران بارداری و

شدید ،نمی تواند سطح پروتئین  P53سرم خون را در

تغییر این فاکتورها در بند ناف نوزاد مشاهده شد (،)20

موش های صحرایی نر نژاد اسپراگوداولی به صورت

البته تحقیق مذکور به شکل توصیفی بود که رابطه

معنی داری افزایش دهد .به بیان دیگر ،پروتکل تمرینی

هرگونه فعالیت بدنی بدون لحاظ نمودن نوع یا شدت

نقش مهمی در تعیین میزان  P53دارد و با توجه به زیر

فعالیت بررسی شده بود ،در حالی که در تحقیق حاضر

بیشینه بودن برنامه تمرینی در تحقیق حاضر ،نتایج حاصل

تأثیر فعالیت ورزشی مشخص در دوران بارداری بر

قابل توجیه است ( .)23از طرف دیگر احتماالً آستانه

شاخص های مذکور در بافت سینه به طور جنین به طور

تحریک  BRCA1کمتر از  P53می باشد و پروتکل

مستقیم بررسی گردید Camarillo .و همکاران ،تأثیر

تمرینی حاضر توانسته موجب افزایش این ژن مهاری

کاهشی انجام فعالیت ورزشی اختیاری را در دوران

شود ،البته انجام مطالعات بیشتر برای تأیید این مطالب

بارداری رت مادر ،بر تومورزایی بافت پستان فرزندانشان

الزم است .همچنین با توجه به ارتباط بین این دو ژن و

که توسط  MNUالقا شده بود ،نشان دادند ( .)14تأثیر

گیرنده های استروژنی و فاکتور رشدی شبه انسولین که

فعالیت بدنی مادر در دوران بارداری بر سایر شاخصها

در چندین پژوهش همراه باهم مورد بررسی قرار

نیز به طور محدود بررسی شده است .به طور مثال،

گرفتهاند ،بررسی  )insulin growth factor 1( IGF-1و

 Gaeiniو همکاران تأثیر فعالیت استقامتی قبل از

 ER-αدر تحقیقات آینده تکمیلکننده این مطالعه

بارداری و فعالیت اختیاری ( )Wheelهنگام بارداری را

خواهد بود (.)26،24،20
از طرفی با توجه به تأثیر مهاری

بر فاکتورهای متابولیکی سرم موش ( )Miceو همچنین

BRCA1

بر باز جذب و تراکم استخوان نوزادان آنان بررسی

برگیرنده استروژن ،احتماالً پروتکل تمرین حاضر در

کردند .آنان مشاهده کردند ،ژنهای  RunX2 ،OPGدر

دوران بارداری از طریق کاهش  ER-αیعنی کاهش

نوزاد مادران تمرین کرده افزایش بیان  RANKLو

تکثیر و در حقیقت از طریق افزایش نسبت  ER-βبه

استئوکلسین کاهش بیان داشتند و این به معنی تأثیر

 ER-αدر لوبول ها و لوله ها یعنی افزایش تمایز ،منجر

تمرین بارداری بر پاسخهای استئوژنیک می باشد (.)6

به کاهش تعداد  TEDهای ()Terminal end buds

نتیجه این تحقیق میتواند از بابت انتقال تأثیر فعالیت

موجود در غدد پستانی موشهایی که مادرانشان

بدنی مادر در دوران بارداری برافزایش بیان دو ژن

در معرض تمرین تردمیل قرار گرفته بودند ،شود و

 BRCA1در نوزاد که در تحقیق حاضر مشاهده شد

احتمال ابتال به تومور پستانی در فرزندانی که مادرانشان

همخوانی داشته باشد.

تمرین کرده اند را نیز کاهش دهد (.)20

در تحقیق حاضر افزایش  P53معنیدار نبود و

نتیجهگیری:

دلیل احتمالی عدم معنی داری این افزایش در پژوهش
حاضر می تواند مربوط به شدید نبودن پروتکل تمرین

با توجه به نتایج تحقیق حاضر تمرین ورزشی

در زمان بارداری باشد .کم شدت بودن تمرین ورزشی

موش ها در دوران بارداری موجب افزایش معنی دار

در تحقیق حاضر می تواند با تولید کمتر  ROSدر تحقیق

 mRNA BRCA1و تمایل به افزایش

حاضر همراه بوده باشد و با توجه به ارتباط  P53با ROS

(افزایش غیر معنیدار) در بافت پستان نوزادان موش ها

می تواند موجب عدم معنیداری نتایج این ژن در تحقیق

می شود و به طور کلی نشان می دهد که تمرین ورزشی

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

مادر در دوران بارداری می تواند احتمال ابتال به سرطان

دریانوش نشان داده شده است که فعالیت ورزشی

پستان کودکان در آینده را کاهش دهد.
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1397  آذر و دی/5  شماره،20  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

:تشکر و قدردانی
،معاون پژوهشی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

این پژوهش بر گفته از طرح تحقیقاتی از

 استادیار،جناب آقای دکتر رجایی و دکتر فروغی

26 دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد که در تاریخ

دانشگاه علوم پزشکی قزوین و خانم اعظم عبداله پور

 در این راستا. تصویب شده است807  با کد،1396 تیر

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی که شرایط تسهیل

از تمام عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش همیاری

.انجام این پروژه را فراهم کردند بسیار سپاسگزاریم

، از جناب آقای دکتر پیمان.کردند کمال تشکر را داریم
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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.
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