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 4/7/1400ه: پذیرش مقال            5/5/1400 دریافت مقاله: 

 

ستان  : مقدمه سرطاناز سرطان پ سهم  بوده و ها شایعترین  سرطان در میان زنان هاي  عمده مرگ ت% اولین عل 5/25با  شی از  نا
ــمار می آید.جهان  ــرفت انواع  به ش ــیداتیو و تولید رادیکال هاي آزاد در بدن به عنوان یکی از مهم ترین دالیل پیش ــترس اکس اس

هاي RNAار بر سطوح برخی میکرواین پژوهش مطالعه تاثیر هشت هفته تمرین هوازي و مصرف آب انف هد سرطان مطرح هستند.
 .بودمرتبط با سیستم اکسایشی/ضداکسایشی زنان بهبود یافته از سرطان پستان 

طور تصادفی به ) به45/42± 95/1با میانگین سنی( زن نجات یافته از سرطان پستان 40در این مطالعه نیمه تجربی ها:مواد و روش
گروه هاي تمرینی هشت هفته و هفته اي  .آب انار تقسیم شدند -تمرین هوازي، آب انار، تمرین هوازي ،نفري کنترل 10چهار گروه 
.گروه هاي آب انار نیز قبل از هر جلسه پرداختندضربان قلب هدف  %70تا  %50تمرین هوازي با شدت  دقیقه به 90تا  60 سه جلسه،

ساعت قبل و بعد از تمرین از شرکت کننده ها خونگیري  48سی سی آب انار نوشیدند. جهت بررسی متغیرهاي پژوهش  100تمرین، 
جهت بررسی داده ها از آزمون تحلیل  سنجش گردید. RT-PCRبه روش miR-15 و miR-21انکوژن مانند  MicroRNAsشد. 

 استفاده شد.  ≥05/0P یکطرفه، کوواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی با سطح معناداري واریانس
-miR ) و =miR-21 )001/0 Pدار در سطوح سرمی ی معنهشت هفته تمرین هوازي همراه مصرف آب انار باعث کاهش  ها:یافته

155)001/0 P=.زنان نجات یافته از سرطان پستان نسبت به گروه کنترل گردید ( 

در  miR-155 و miR-21انکوژن مثل  microRNAsبا مصرف آب انار باعث کاهش همراه هوازي تمرین  گیري:بحث و نتیجه
 زنان نجات یافته از سرطان پستان شد.

 ، سرطان پستان. microRNAانار، آنتی اکسیدان، ب آتمرین هوازي،  ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
 ظهور دنبال است که به بدخیمی نوعی سرطان پستان

کرده و با رشد بی  بروز شخص در ژنتیکی تغییرات تجمیع و

 بر). 1( مشخص می گردد پستان در بافت رویه سلول ها

) IARC(سرطان  تحقیقات المللیبین آژانس گزارش طبق

 از بیش 2018 سال در جهانی بهداشت سازمان به وابسته

 جهان کشور 185 در سرطان به ابتال جدید مورد میلیون 18

این  تعداد به %2 تقریبی طور به ساله و هر شده شناسایی

آمارهاي منتشره در ایران نیز  ). 2(شود  می مبتالیان افزوده

نفر در هر  1/23نشان می دهند که سرطان پستان با شیوع 

از جمعیت زنان بهبود  %4/24هزار زن و داشتن سهم  100

یافته از سرطان، رتبه اول سرطان ها را در بین زنان کسب 

 ).3می کند (

 پستانی تومورهاي بروز اصلی علل بودن ناشناخته علیرغم

 تومورها این تکامل و ایجاد روند به که فاکتورهایی انسان، در

 فاکتورهاي. اند شده شناخته حد زیادي تا کند می کمک

 دیررس، یائسگی افزایش سن، شامل سرطان این در خطر

 باال وزن و مفرط چاقی بارداري، ضد هاي قرص مصرف

 استرس ایجاد با را خود نامطلوب اثرات همگی که هستند

 تولید و اکسیداتیو استرس). 4( دهند می نشان اکسیداتیو

 ترین مهم از یکی بدن در آزاد هاي رادیکال حد از بیش

به  سرطان منجمله ها بیماري از بسیاري پیشرفت دالیل

 ). 5( شمار می روند

 استرس بروز و آزاد هاي رادیکال تولید فرآیند با در مقابله

 برخی داراي انسان بدن بیولوژیک هايدستگاه  اکسایشی،

 آنزیمی غیر و آنزیمی اکسایشی ضد دفاع هاي مکانیسم از

 حقیقت در). 6( کنند خنثی را آنها اثر توانند می که هستند

 اکسیدانی عوامل مقابل در بدن دفاعی سد ،ها اکسیدان آنتی

 گونه حذف میتوکندریایی، ردوکس وضعیت تثبیت با و بوده

 مابین تعادل برقراري و اکسیژنی غیر و اکسیژنی فعال هاي

 انسان در اکسایش دهنده کاهش و تنظیمی هاي واکنش

 ها بیماري درمان و پیشگیري در را مهمی نقش توانند می

  .کنند ایفاء

 یا مستقیم صورت با انجام اقداماتی به بتوان اگر حال

 هاي اکسیدان آنتی میزان افزایش در زمینه مستقیم غیر

می  قادر نمود، کمک آن در اکسیدانی عوامل کاهش یا بدن

 بروز از و داده کاهش را اکسایشی استرس سطح که شویم

 کنیم جلوگیري بدن در سرطان همچون آن مخرب عوارض

 انجام و ها اکسیدان آنتی انواع حاوي غذایی مواد مصرف). 7(

 این ترینشده شناخته از نمونه دو ورزشی، هاي فعالیت

 اخیر هاي سال طی آنها تاثیر که روند می شمار به اقدامات

 ). 9، 7-5مورد تاکید بسیاري از محققان قرار گرفته است (

 سرطانبه  مبتال بیماران براي ورزشی فواید تمرینات

 جسمی تحرك است و کمبود شده تایید کامال پستان

 افزایش برابر 5 تا 2 را پستان سرطان به ابتال خطر تواندمی

 پستان سرطان به ابتال امکان منظم بدنی فعالیت). 8(دهد 

 از بسیاري کم کرده و قادر است که درصد40 تا 30 را

 درمانی شیمی مثل رایج درمانی هاي روش جانبی عوارض

بر این باور هستند  محققان .)9دهد ( کاهش را درمانی پرتو و

 سرطان، بهبود یافته از بیماران در منظم ورزشی برنامه که

 خستگی سطح افزایش بدون را آنان فعالیت می تواند سطوح

 افزایش اضطراب، کاهش طریق باعثبرده و بدین  باال

فرد مبتال شود  در ،از خود رضایت حس و زندگی کیفیت

)10 .( 

 حاوي غذایی مواد از استفاده ورزشی هاي فعالیت کنار در

 مهمترین از سبزیجات، و هامیوه مخصوصا ها اکسیدان آنتی

 طب و اسالمی سنتی، طب در انواع درمان سرطان تدابیر

 ).  7( رود می شمار به نوین

 فوتو مواد که دهند می نشان متعددي پژوهشی هاي داده

 عنوان به تواند می سبزیجات و ها میوه در موجود شیمیایی

 نام با انار. نماید عمل سرطان مقابل در قوي بازدارنده عوامل

 از یکی) Punica Granatum( گراناتوم پونیکا علمی

 دارویی خواص که باشد می گیاهان این ترین شده شناخته
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 و ایران در پژوهشهاي متعددي موضوع آن سرطانی ضد و

  ).11( است گرفته قرار جهان

 که دارد شیمایی مختلف ترکیب نوع 100 از بیشتر انار گیاه

می  قوي، اکسیدانی آنتی خواص بودن دارا با آنها اکثریت

 منجمله ها سرطان انواع برابر در حفاظت توانند وظیفه

 قدرت و اثر میزان). 12( بگیرند عهده به را پستان سرطان

 و) 13( بوده ها میوه سایر از بیشتر انار آب اکسیدانی آنتی

 ها بدخیمی از بسیاري پیشگیري در قابلیت آن را دارد که

 ).14( ایفاء کند نقش پستان سرطان منجمله

 و روز افزون تحقیقات گسترش با این وجود، علیرغم

عوامل  شناخت انار و سایر زمینه که در علمی هاي پیشرفت

انجام شده  تاثیرگذار بر استرس اکسیداتیو و درمان سرطان

 تشخیص براي استانداردي و موثر روش هنوز متاسفانه است،

 عوامل تاثیر میزان تعیین و عارضه این زودرس و موقع به

 . ندارد وجود سرطان وديبهب یا گسترش درمذکور 

 نهایی و قطعی تشخیص مرسوم، هاي روش مبناير ب

 که بوده پذیر امکان بافتی برداري نمونه توسط تنها سرطان

 مراحل  در بیمار، معموالًه جراحی بعمل عالوه بر تحمیل 

مورد استفاده قرار می گیرد. از این  سرطان نهایی و پیشرفته

 با تشخیص ناشی از آن،خطرات  قبول صورت در حتی رو

). 15( داشت نخواهد بیمار حال به چندانی سود روش این

 و به موقع سرطان، زودرس تشخیص در چالشی چنین وجود

باعث تحمیل  و شده بیماري موثر و سریع درمان از مانع

 بیمار به درمانی و ناکارآمد خطرناك ،سخت هاي رویه

 . خواهند شد

 هاي روش کردن پیدا و چالش این حل براي تالش در

از  دانشمندان امروزه سرطان، سریعتر تشخیص براي موثرتر

 کنترل شناسایی، جهت  (MicroRNAs)میکرو آر ان آ ها

 آن بهره می گیرند. آغازین مراحل در حتی سرطان، درمان و

 ارتباط بدخیم فنوتیپ هاى با که هایىRNAمیکرو 

 تشخیصى نشانگرهاى عنوان به توانند می دارند، تنگاتنگ

 کننده کمک بسیار بیماري، اولیه و زودرس شناسایی جهت

 طى که تومورى هاىRNA میکرو شناسایی). 16( باشند

 مى منتشر خون جریان در بیمارى پیشرفت تدریجی مراحل

 محسوب سرطان موقع به تشخیص در کلیدى روشى شوند،

  ).17( دنگرد مى

 شده شناسایی انسان ژنوم در RNA میکرو 2500 از بیش

 کد هاي ژن درصد 30 تنظیم بیشتر از که مسئولیت است

 میکرو بیان که آنجا از). 18 دارند عهده بر را پروتئین کننده

RNAقبیل از تومور زیستی و بالینى انواع ویژگیهاى با ها 

 می باشد، مرتبط درمان به پاسخ و تهاجم تمایز، بافت، نوع

 هیچ نوع روش به کاربرد نیاز می توان بدون بنابراین

 پالسماي یا سرم در موجود هاي RNA میکرو از تهاجمی

 هاي سلول تشخیصى نشانگرهاى عنوان به مبتالیان خون

 خانواده میرهاي بین این در). 19( نمود استفاده سرطانی

Let-7 ، miR-21، miR-155  وmiR-34a کلیدي از-

 سرطان بامرتبط  يهاRNA  و شاخص ترین میکرو نتری

 .)20( محسوب می شوند پستان

miR-21 24 تا 20 و شده واقع 17 کروموزوم در     

 در موجود زیستی نشانگرهاي مهمترین از و دارد نوکلئوتید

 دهان، سرطان مخصوصا ها سرطان اغلب درمان و تشخیص

-miR نابجاي بیان). 20( شود می محسوب پستان و روده

 مسیر تعدیل و هدف هاي ژن تنظیم طریق از تواند می 21

 منجر و داده افزایش را تومور تهاجم قابلیت آنها، دست پایین

 از باالیی میزان اخیر مطالعات ).21( شود آن متاستاز به

miR-21 پستان سرطان بهبود یافته از بیماران سرم در را 

-Anti miR( 21 میر آنتی کاربرد). 22( است داده نشان

 مثل متاستاز قابلیت با سرطانی پستانسلولهاي  رده در) 21

MDA-MB-231،  تا را آنها گسترش و تهاجممی تواند 

 .)22دهد ( کاهش داريی معن حد

miR-155  سرطان از دیگر مارکرهاي زیستی مرتبط با

-miR همچون و بوده نوکلئوتید 24 تا 20 داراي است که

  کننده فعال میرهاي یکی از عنوان به ،21

روت  مطالعات. )24( شود می شناخته آنکوژن هاي پروتئین
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می  نشان و همکاران، چن و همکاران و حافظ و همکاران

 تغییر به منجر اتصال به سلول ها با miR-155 که دهد

 همچون هایی پروتئین فعالیت و ساختار

FOXO3a,PBX1 در پستان سرطان با که گردد می 

 همکاران و سان ارتباط، همین در .)25-27هستند ( ارتباط

 افراد با مقایسه در نشان دادند که خود تحقیقات با) 28( نیز

 سرطان بهبود یافته از افراد در miR-155 سرطانی، غیر

 تنظیم خود افزایشی می شود. نوعی دچار پستان

پژوهش هاي انجام شده نشان می دهد که تاکنون  نگاهی به

 مطالعات متعددي در زمینه چگونگی تاثیر 

ورزشی هوازي و نحوه ارتباط انواع مارکرهاي  تمرین هاي

التهابی و آنتی اکسیدانی با سرطان پستان صورت گرفته 

یک از آنها بر میرهاي مرتبط با عوامل است. اما هیچ

اکسیدانی/آنتی اکسیدانی متمرکز نبوده و همچنین تاثیر 

 تعاملی تمرین ورزشی با آب انار بر روي این عوامل نیز 

 بررسی قرار نگرفته است. از این رو گمان تاکنون مورد 

می رود که مطالعه اثر تعاملی تمرین و آب انار بر روي این 

عوامل می تواند راهبردهاي جدیدي را براي مطالعات بعدي 

مورد در زمینه درمان سرطان پستان و نتایج آن  فراهم کرده

  .استفاده قرار گیرد

 تمرین هشت هفته هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر

میکرو  وضعیت دو نوع از بر انار آب مصرف همراه به هوازي

RNAاکسیدانی هايفعالیت مرتبط با سرمی انکوژن هاي/ 

پیشرفت  سیر با آنها ارتباط کردن مشخص اکسیدانی وآنتی

 بوده است. در زنان بهبود یافته از سرطان پستان بیماري

 هامواد و روش
ضر را زنان نجات شرکت کننده هاي  از آنجا که مطالعه حا

یافته از ســرطان پســتان تشــکیل داده و به لحاظ برخی 

متغیرها کامال تحت کنترل نبودند، لذا تحقیق حاضر از نوع 

ـــمار می رود که در قالب یک پژوهش هاي نیمه تجربی بش

هار گروه  با چ نفري  10طرح پیش آزمون و پس آزمون 

صرف آب انار، تمرین هوازي تمرین هوا مصرف آب  بازي، م

ـــان ـــد. دیاگرام ذیل نش دهنده روند  انار و کنترل اجرا ش

.اجراي این مطالعه از ابتدا تا انتها می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مراحل اجراي طرح پژوهشی در زنان بهبود یافته از سرطان پستان  .1دیاگرام 
 

 ساله داراي 45تا  30پژوهش را زنان این جامعه آماري  جامعه و نمونه آماري پژوهش 

رشت، تشکیل  تخصصی شهرستان مراکز پزشکی در پرونده

هاي آماري این پژوهش پس از براي تعیین نمونه .دادند

نفر بهبود یافته از بیمارهاي  17سال ،  50نفر  بیشتر از  40
نفر سابقه  10نفر داراي اضافه وزن ،  28قلبی و عروقی ، 

نفر دچار متاستاز 15 جراحی و   
 

زن بهبود یافته از سرطان پستان که  235بررسی مدارك 
براي درمان به مراکز تخصصی تعیین  98و97در سال 

مراجعه کرده بودندشده   

نفر عدم تمایل خود یا رضایت   66
دور بودن محل سکونت به  وخانواده 

 مرکز استان

نفر عدم تحویل رضایت نامه 14  

نفر اعالم آمادگی 45  

نفر واجد شرایط شرکت در پژوهش 59  

نفر داراي شرایط الزم 40  

 نفر تمرین+ مکمل 10  
ا   

نفر مکمل 10 نفر کنترل 10  نفر تمرین 10   
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هاي الزم، ابتدا فهرست اسامی بیمارانی که کسب اجازه

ماه قبل محرز شده بود از  6آنها حداقل از  سرطان پستان

شکی بیمارستان هاي مورد نظر تهیه مدارك پژ بایگانی

 گردید. 

نمونه هاي این تحقیق، زنان بهبود یافته از سرطان پستان 

با توجه به نتایج و بدون متاستاز بافت هاي پستانی بودند که 

ه بیمار داراي پروند 235از بین تعداد کل سونوگرافی و 

به مراکز  1398و  1397درمانی که در طی سال هاي 

مورد نظر مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. پس از درمانی 

هماهنگی و بررسی هاي اولیه و کنار گذاشته شدن افراد غیر 

واجد شرایط و بی عالقه براي شرکت در پژوهش، سرانجام 

نفر بیمار واجد شرایط  59، تعداد 1398در پاییز سال 

اسایی و انتخاب شدند. شماره تلفن و آدرس محل شن

سکونت آنها ثبت و از کلیه این بیماران براي حضور در این 

نفر از این تعداد  40پژوهش دعوت به عمل آمد. در نهایت 

آمادگی خود را به شکل رسمی اعالم کرده و داوطلب شرکت 

 در این مطالعه شدند.

گروه مساوي: کنترل این نمونه ها به طور تصادفی به چهار  

نفر) 10نفر)، مصرف آب انار ( 10نفر)، تمرین هوازي ( 10(

 نفر) تقسیم شدند.10و تمرین هوازي و مصرف آب انار (

 به پژوهش عبارت بود از:  معیارهاي ورود

سال  قرار داشته  45تا  30کلیه زنانی که در محدوده سنی 

ستان به اثبات  سرطان پ شند، ابتالي آنان به  سیده، دربا  ر

 نبوده فیزیولوژیک یائســگی دچار بیماري تشــخیص زمان

 طی مبتالیان اغلب که درمان عوارض از ناشــی یائســگی(

ـــه ـــده آن دچار درمانی هاي پروس  تحت آن دنبال به و ش

  لتروزول یا و  تاموکسیفن  مثل داروهایی با هورمونی درمان

 .)باشد می خارج معیار این شمول از گیرند، می قرار

 عبارت بود از:از این مطالعه نیز  معیارهاي خروج

عدم انجام هرگونه درمان اختصاصی(شیمی درمانی و 

پرتودرمانی) از شش ماه قبل از شروع پژوهش، عدم انجام 

هرگونه عمل جراحی در زمینه درمان سرطان، عدم وجود 

شروع ماه قبل از  12ت و الکل حداقل از سابقه مصرف دخانیا

آندروژن ی، عدم انجام شیمی درمانی و ورزش تمرینات

هاي قلبی درمانی در حال حاضر، عدم ابتال به انواع بیماري

و اختالالت سیستمیک مزمن مانند دیابت ها عروقی، بیماري

سیستم ایمنی، تیروئیدي، ناهنجارهاي هورمونی یا و هیپر

یا اختالالت هاي ذهنی و روانی، عیوب جسمانی بیماري

ه مانع از انجام فعالیت ورزشی گردد، مغزي و عصبی ک

بر  160نداشتن سابقه هیپرتانسیون شدید (بیشتر از 

، نداشتن سابقه تمرینات ورزشی مداوم ) 90mm/hgروي

قبل از شروع برنامه تمرینی وعدم وجود متاستاز سلول هاي 

  سرطانی به بافت ها و ارگان هاي دیگر بدن بود.

وطلبان به دنبال در صورتی که هر یک از دا ضمناً

جلسات تمرینی، دچار مشکالت قلبی تنفسی مثل افزایش 

، میلیمتر جیوه یا تنگی نفس شدید 30فشار خون بیشتر از 

حالت تهوع و سرگیجه، ابتالء به دردهاي راجعه و مزمن در 

نواحی مختلف بدن و خستگی بیش از حد شوند که مانع از 

وج از مطالعه در نظر ادامه تمرینات گردد، به عنوان معیار خر

 گرفته شد.

 پروتکل تمرین هوازي

در این مطالعه از فعالیت هوازي به عنوان مداخله ورزشی 

 48استفاده گردید. به شرکت کننده ها توضیح داده شد که 

ساعت قبل از مراحل نمونه گیري خون (قبل و پس از جلسه 

تمرینی)، نباید در هیچ گونه فعالیت بدنی شرکت کنند. 

برنامه تمرینی مورد استفاده بر اساس آخرین دستورالعمل 

 2010) در سال ACSMکالج آمریکایی پزشکی ورزشی (

 ). 29تنظیم شد (

به نحوي که شرکت کنندگان گروههاي تمرینی به مدت 

هشت هفته و هر هفته سه بار در جلسات تمرین هوازي 

که دقیقه براي هر جلسه  90تا 60فزاینده با زمان تقریبی 

 شدت آنها بر حسب ضربان قلب هدف تعیین 

می گردید، شرکت نمودند. ضربان قلب هدف بر اساس روش 
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 ضربان از استفاده و تعداد آن با )30(کارونن محاسبه شد 

 گرفت قرار سنجش مورد پالر سنج

متخصص تمرین را با نظارت دو  اتها جلسکنندهشرکت 

رفته و با در نظر ثابت اجرا کردند. براساس مطالعات صورت گ

ها، از تمرین با شدت گرفتن محدوده سنی شرکت کننده

پایین تا متوسط براي این آنان استفاده شد. هر جلسه برنامه 

تمرین هوازي در سه بخش شامل گرم کردن، فعالیت اصلی 

و  یشامل حرکات کششو سرد کردن اجرا شد. گرم کردن 

درصد ضربان قلب هدف  30تا  20با شدت که  بوده ینرمش

و سپس شرکت کننده ها به  بودهدقیقه  10-15به مدت 

-70دقیقه بر روي دوچرخه ثابت با شدت  65تا  35مدت 

درصد حداکثر ضربان قلب به فعالیت اصلی پرداختند.  50

در پایان هر جلسه نیز عمل سرد کردن با حرکات نرمشی و 

م گردید. در طی این مدت دقیقه انجا10کششی، به مدت 

هیچ گونه فعالیت ورزشی توسط گروه کنترل انجام نشد 

)30.( 

 پروتکل مصرف آب انار

آب انار طبیعی بود  آب انار مورد مصرف در این مطالعه،

که توسط دستگاه آب انارگیري دستی ستاره و به صورت 

تازه در محل تمرین تهیه می شد. به این ترتیب هر یک از 

دگان گروه هاي مصرف کننده آب انار و تمرین شرکت کنن

هوازي + مصرف آب انار، یک روز در میان عصرها و قبل از 

سی آب انار طبیعی نیز سی 100انجام تمرینات ورزشی، 

 .)31( دریافت کردند

 اندازه گیري متغیرهاي فردي و فیزیولوژیکی:  

ها با استفاده از ترازو دیجیتالی با دقت وزن آزمودنی

کیلوگرم ساخت کشور ژاپن، قد آنها با استفاده از  001/0

قدسنج دیجیتالی ساخت کشور ایران، ضربان قلب آنها با 

استفاده ازضربان شمار دیجیتال پوالر ساخت کشور فنالند 

 تقسیم وزن (کیلوگرم) به مربعو شاخص توده بدنی آنها با 

ها توان هوازي آزمودنی گیري شد.اندازه(متر)  قد

)max2Vo نیز قبل و بعد از تمرین با استفاده از آزمون (

مورد بررسی قرار  (Rockport Test)استاندارد راکپورت 

 ).33( گرفت

 زه گیري هاي خونی و بیوشیمیایی اندا

گیري از شرکت کننده هاي مطالعه در دو مرحله خون

ساعت بعد از  48ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و   48(

ساعت ناشتایی شبانه  12رین) متعاقب آخرین جلسه تم

میلی لیتر خون از ورید پیش  10انجام شد. در هر مرحله 

به منظور  بازویی بیماران گرفته شد. سپس نمونه هاي خونی

) به  (RPMدور در دقیقه 1500با سرعت  جداسازي سرم

سرم هاي استخراج شده  .شدسانتریفیوژ   دقیقه 10مدت 

آزمایشگاهی و اندازه گیري شاخص هاي جهت آنالیزهاي 

 Sampler( مورد نظر، در ظرف هاي نمونه گیري ایندروپ

Tip(  درجه سانتی گراد  -80توزیع و بالفاصله در فریز

نگهداري شد و جهت بررسی متغیرهاي تحقیق به آزمایشگاه 

 هاي تخصصی ارسال گردید. 

 از میکروتیوب ها و سر سمپلرهاRNA  نحوه حذف

ســرســمپلرها و میکروتیوب ها مورد اســتفاده براي مامی ت

ـــتخراج  ـــورت  mircroRNAsاس در  overnightبص

شد و DEPC محلول  صد قرار داده  با غلظت یک دهم در

ــتفاده از آون در دماي  ــپس با اس ــانتی درجه 45س  گرادس

خشک شد. سپملرها و میکروتیوب ها در دو مرحله به طور 

 د.برنامه ریزي شده اتوکالو گردیدن

 از گردش خون mircroRNAs  ستخراجا

استخراج  تیک ازRNA میکرو منظور استخراج هب

  ستیشرکت ز توسطشده  دیتولآر ان آ،  زولیرایا

 و مطابق ) RB1001یکد دسترس (بانا فن آوران ر

. ضمنا جهت بررسی سطوح استفاده شد ریدستورالعمل ز

 RT steam –loop houseنیز روش  RNAمیکرو 

keeping .مورد استفاده قرار گرفت 

 از بافر تریلیلیم 1 و خوناز  میکرولیتر 500 ابتدادر 

را با یکدیگر مخلوط کرده تا (Iraysol Buffer) ایرایزول 

حاصل شود. سپس  یمحلول همگن درآمده و یصورت رنگ به
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منتقل  تریلیلیم 2به میکروتیوب  محلول میکس شده

 يدمامعرض در دقیقه  5و به طور ثابت به مدت  گردیده

 تریکرولیم 200 پس از اضافه کردن. داده شدقرار  طیمح

، این هیثان 15تا  10 مدتبه  و تکان دادن آن ،ورمکلروف

. شدرها  طیمحدماي در  قهیدق 5به مدت  مجددامجموعه 

  سرعتبا  شده کسیممحلول  يحاو  وپیت سپس

rpm8000  دیگرد وژیفیسانتر قهیدق 5به مدت . 

 RNA يکه حاو ییشفاف رو با اتمام سانتریفیوژ، بخش

. دش منتقل يگرید وپیبه داخل ت شده و جدااز محلول بود 

و سرد  %100اتانول  تریکرولیم 1000 پس از اضافه کردن

 -20با دماي زریدر داخل فر قهیدق 8به مدت قرار دادن آن 

این در پایان  .دگردی وژیفیسانترمجددا  مذکور وپیت، 

 يپس از خارج کردن اتانول و خشک کردن محتوا مراحل،

 ، جریان هواي خشک با وپیداخل ت

توسط پیپت  شده ریآب دوبار تقط تریکرولیم 20-50مقدار 

حل  وپیداخل تRNA  بدین ترتیب وگردیده به آن اضافه 

 . شد

پس از  ،شده استخراج RNA  از ییزداDNA جهت

به مدت یک مخلوط واکنش ،  DNase Iآنزیمافزودن 

 گراد یدرجه سانت 37در معرض گرماي در انکوباتور ساعت 

سپس  .گردیدحذف از آن  DNAرشته هاي و  قرار داده شد

مجددا بر  ، نمونه به دست آمده RNAتیفیک دییتا جهت

                                                                                            آنالیز شد.درصد آگاروز  1ژل روي 

 miRNAنحوه سنتز 

با استفاده از کیت  cDNA)، سنتز 1مطابق جدول (

خریداري شده از شرکت زیست فن آوران  cDNAسنتز 

-رنا انجام گرفت. پس از اتمام فرایند و به دست آمدن چرخه

، سنجش بیان متغیرهاي مورد نظر با  (ct)هاي آستانه 

کسر هر نمونه با  ΔCt انجام شد. استفاده از محاسبه ریاضی

Ct  از کنترل داخلیها ( miR-139-5p)   وmiRNA 

نمونه از  هر ΔCt). سپس با کم کردن 14(محاسبه شد

نمونه  آنمربوط به  ΔΔCt ،گروه کنترل ΔCtمیانگین 

جهت گزارش  و در نهایت از رابطه ریاضی تعیین شده

 د.گردیتغییرات کمی متغیرها استفاده 
 مورد بررسی MicroRNAs.توالی پرایمرهاي 1 جدول

نام  miRBase توالی پرایمر از پایگاه
 پرایمر

UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG miR
-155 

GAGGUUUUCUGGGUUUCUGUUU
C 
 

miR
-21 

UCUACAGUGCACGUGUCUCCAG
U 
 

miR
-

139-
5p 

 

 مالحظات اخالقی

توجیه کلیه شرکت کنندگان در زمینه اهداف پژوهش 

 از صرف استفاده و اطمینان دادن به آنها در خصوص

عدم ذکر مطالعه،  اهداف راستاي در به دست آمده اطالعات

و شماره مشخصات هویتی و محرمانه ماندن اسامی، نشانی 

در حین گیري از پژوهش کنارهتلفن هاي آنان، داشتن حق 

به آنان در و باالخره اعالم نتایج به دست آمده اجراي آن 

، از جمله مالحظات اخالقی بود که در این پایان پژوهش

 گردید.مطالعه رعایت 

 روش هاي آماري 

افزار تجزیه تحلیل دادها در این مطالعه با استفاده از نرم

SPSS طالعات نیز انجام شد و تجزیه و تحلیل ا 20، نسخه

 انجاماز روش هاي آمار توصیفی و استنباطی با استفاده 

شاخص هاي از گردید. براي توصیف داده هاي پژوهش، 

. شدمیانگین و انحراف استاندارد استفاده همچون آماري 

آزمـون شاپیرو ویلک  ،هابررسی توزیع طبیعی داده براي

(shapiro-wilk Test) جهت بررسی همگنی  و

به کار گرفته شد.  (Leven Test)ها، آزمون لوینواریانس

 یبررس يرابها، دار بودن آزموناضمنا با توجه به معن

وابسته، تحلیل واریانس   tآزمون از یگروه نیب يهاتفاوت

(ANOVA) تحلیل کوواریانس  و(ANCOVA)  به

استفاده  (Bonferroni) همراه آزمون تعقیبی بنفرونی
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) مورد ≥P 05/0. نتایج آزمون ها نیز با سطح معناداري (شد

 بررسی قرار گرفت.
 هایافته

 آورده شده است. 2نتایج آمار توصیفی داده ها در جدول 

در نیز یر ها یل کوواریانس و آزمون تعقیبی متغنتایج تحل

 آورده شده است .  6تا  3جداول 
 تغییرات سطوح متغیرهاي پژوهش در گروههاي مختلف قبل و پس از اجراي پروتکل ها. . 2جدول 

 شاخص زمان/ گروه کنترل آب انار تمرین تمرین + آب انار
 سن (سال)  25/40±22/5 11/3±19/42 36/1±28/44 45/1±1/43

     
 قد (سانتی متر)  37/4±63/170 11/3±57/168 77/3±52/170 55/4±68/171
 وزن(کیلوگرم) پیش آزمون 54/3±58/64 54/3±66/65 96/2±71/66 22/3±29/67
 پس آزمون 65/3±78/65 77/3±29/63 11/3±54/62 66/1±87/61
 شاخص توده بدنی پیش آزمون 22/1±18/22 66/1±77/23 55/1±81/22 92/1±93/22

 پس آزمون 55/22±84/1 3/23±41/1 44/21±57/1 11/20±11/1 ( کیلوگرم بر وزن )
 حداکثر اکسیژن مصرفی پیش آزمون 58/2±29/25 77/2±66/25 58/2±92/25 22/2±1/26

)ml/kg/min( 95/2±11/30 35/1±21/28 79/2±71/25 52/2±26/25 پس آزمون 
 miR-21 پیش آزمون 95/0±78/2 04/1±91/2 16/1±05/3 78/0±75/2
 آزمونپس  88/0±96/2 83/0±85/1 80/0±11/1 ‡11/0±40/0

 miR-155 پیش آزمون 23/3±47/12 48/3±95/11 54/3±19/11 20/3±81/10
 پس آزمون 23/3±47/12 48/3±95/11 54/3±19/11 ‡20/3±81/10

* p<0/05.**p<0/01

 از سرطان پستان افتهیبهبود  زنان  miR-21تاثیر تمرین و آب انار بر سطوح    انسیکووار لینتایج آزمون تحل .3جدول
 توان آزمون اندازه اثر نتیجه سطح معنی داري F میانگین مجذورات منبع

miR-21.pre 05/7 37/20 0001/0 ** 368/0 992/0 
 1 697/0 ** 0001/0 68/80 930/27 تمرین
 995/0 383/0 ** 0001/0 70/21 51/7 آب انار

 331/0 065/0 -- 127/0 450/2 848/0 آب انار–تمرین 
* p<0/05.**p<0/01

سطوح   نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تغییرات 

miR-21  در هر سه  از سرطان پستان افتهیبهبود  زنان

ر آب انار معنی دا –آب انار و تمرین گروه تمرین هوازي، 

 اندازه اثر تمرین هوازي بیشتر است . و  بوده

 

 

 
 
 

 miR-21 راتییبر تغ یبنفرون یبینتایج آزمون تعق .4 جدول
 سطح معناداري نیانگیم راتییتغ گروه متغیر

 
 
 

miR-21 
)fold change( 

 
 )=96/2Mکنترل (

 001/0 16/1 آب انار
 0001/0 96/1 تمرین

 0001/0 53/2 آب انار-تمرین
 026/0 - 80/0 آب انار )=M 11/1تمرین (

 221/0 57/0 انارآب  -تمرین
 M=( 37/1 0001/0 406/0آب انار ( –تمرین  )=85/1Mآب انار (
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نشان داد که  (بنفرونی) تحلیل آزمون تعقیبی یافته ها

هشت هفته تمرین هوازي به همراه مصرف آب انار باعث کاهش 

) نسبت به =miR-21 )0001/0 Pدار در سطح سرمی معنا

کنترل در زنان بهبود یافته از سرطان پستان گردید. همچنین 

نتایج نشان داد که انجام هشت هفته تمرین هوازي تنها بدون 

دار معنامصرف آب انار  و آب انار تنها نیز می تواند باعث کاهش 

) در زنان بهبود =miR-21 )0001/0 P    در سطح سرمی 

 یافته از سرطان پستان شود.
 از سرطان پستان افتهیبهبود  زنان  miR-155تاثیر تمرین و آب انار بر سطوح    انسیکووار  لینتایج آزمون تحل .5جدول

 توان آزمون اندازه اثر نتیجه سطح معنی داري F میانگین مجذورات منبع
miR-155.pre 31/280 71/237 0001/0 ** 872/0 1 

 1 605/0 ** 0001/0 70/53 33/63 تمرین
 998/0 422/0 ** 0001/0 56/26 14/30 آب انار

 062/0 003/0 -- 747/0 106/0 125/0 آب انار–تمرین 

* p<0/05.**p<0/01

سطوح   تغییرات که نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد 

miR-155  در هر  از سرطان پستان افتهیبهبود  زنان در

دار امعنآب انار  –آب انار و تمرین ، گروه تمرین هوازيسه 

 .ندازه اثر تمرین هوازي بیشتر استا بوده و
 miR-155 راتییبر تغ یبنفرون یبینتایج آزمون تعق .6 جدول

 سطح معناداري نیانگیم راتییتغ گروه متغیر
 

 
miR-155  

)fold cheng( 

 003/0 85/1 انارآب  )=M 49/12کنترل (
 0001/0 67/2 تمرین

 0001/0 30/4 آب انار-تمرین
 60/0 - 82/0 آب انار )=M 76/8تمرین (

 012/0 62/1 آب انار -تمرین
 M=( 45/2 0001/0 81/6آب انار ( –تمرین  )=M 21/10آب انار (

نشان داد که  (بنفرونی) تحلیل آزمون تعقیبی یافته ها

در زنان هشت هفته تمرین هوازي به همراه مصرف آب انار 

دار در سطح امعنباعث کاهش  از سرطان پستان افتهیبهبود 

معنادار در  شیفزاو ا )=miR-155 )0001/0Pسرمی 

نسبت به   (VO2PEAK(یمصرف ژنیحداکثر اکس زانیم

کنترل گردید. همچنین نتایج نشان داد که انجام گروه 

هفته تمرین هوازي بدون مصرف آب انار نیز می تواند  هشت

 miR-155   دار در سطح سرمیامعنباعث کاهش 

)0001/0 P=(  .در زنان بهبود یافته از سرطان پستان شود 

 گیريبحث و نتیجه
 و هوازي تمرین هفته هشت هدف این پژوهش مطالعه

 با مرتبط microRNAs تغییرات برخی بر انار آب مصرف

 سرطان از یافته بهبود زنان ضداکسایشی /اکسایشی سیستم

 هوازي تمرین هفته هشتکه  داد نشان نتایج. بود پستان

-miRمیزان داری معن کاهش باعث انار آب مصرف همراه با

 همچنین .گردید پستان سرطان بهبود یافته از زنان در 21

کاهش نیز موجب  هفته هشت مدت بهتنها  انار آب مصرف

 پستان سرطان از بهبود یافته زنان در miR-21 داری معن

 وجود با مبین آن بود کهتوصیفی داده ها  نتایج اما .شد

 و هوازي تمرین در گروههاي miR-21 داری معن کاهش

مربوط به  کاهش میزان بیشترین انار، آب مصرف کننده

گروهی بوده است که تمرین هوازي و مصرف آب انار را به 

تحلیل  نتایج اده اند.از سوي دیگرصورت توام انجام د

کوواریانس و شاخص اندازه اثر نیز نشان دادند که اندازه اثر 

 بیشتر از آب انار بوده است.مذکور تمرین در تغییرات 

 در معمولی انکومیر یک عنوان به miR-21 بطورکلی،

 فعالیت فسفاتازها، بیان مهار شود که با می گرفته نظر

 محدود را MAPK و AKT مانند سیگنالینگ مسیرهاي
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متعددي یافته هاي پژوهش حاضر در  مطالعات. کند می

این  را تایید کرده و اثبات کننده ارتباط miR-21 خصوص

miR و تومور متاستاز سرطان، پیشرفته بالینی مراحل با 

به عنوان نمونه . می باشند بیماران ضعیف آگهی پیش

 )،36همکاران ( و کیوئی) و 35همکاران ( و ژو هايپژوهش

 تومور رشد با مرتبط ژن چندین miR-21 که نشان دادند

 TP( 1تومور سرکوبگر تروپومیوزین قبیل از متاستاز و

M1(، 4 سلولی شده ریزي برنامه مرگ مسئول ژن 

(PDCD4)3 متالوپپتیداز کننده ، مهار (TIMP3) و 

را هدف گرفته و  (PTEN) همولوگ تنسین و فسفاتاز

 .موجب تضعیف عملکرد آنها می شود

 تواند می تومور سلولهاي در miR-21 حد از بیان بیش 

 کاهش را سلولی مرگ و آپوپتوز سرکوب در را آنها عملکرد

 پایین مسیر تعدیل و هدف هاي ژن تنظیم طریق ازو  داده

 متاستازو  تومور تهاجمی قابلیتموجب افزایش  آنها، دست

 تواند می RNA میکرو این بیان کاهش مقابل در. شود آن

 اخیر مطالعات. کند تضعیف را زایی سرطان روند در آن نقش

 بهبود یافته از بیماران سرم در را miR-21 از باالیی میزان

 آن بیان افزایش). 20-21( است داده نشان پستان سرطان

 سرطان گلیوبالستوما، جمله از ها بدخیمی دیگر انواع در

 شده مشاهده نیز کولورکتال سرطان و ریه سرطان تخمدان،

 . است

-miR ،2014 سال در متاآنالیز یک از منتشره نتایج مطابق

مطالعه  36در بیشتر از  سرطان یستیز نشانگربه عنوان  21

 قرار گرفته هاي مختلف مورد استفادهبررسی بدخیمی جهت

 RNAمیکرو این باالي پتانسیل کننده تایید موضوع این و

 انواع زودرس تشخیص جهت یک ابزار تشخیصی عنوان به

 باشد و توجیه کننده نتایج پژوهش حاضر می بوده سرطان

)37.( 

 تمرین هفته هشت که نشان داد همچنین تحقیق این نتایج

 بیان ی دارمعن کاهش باعث انار آب مصرفهمراه با  هوازي

miR-155 گردید پستان سرطان بهبود یافته از زنان در .

 وجود با که بودبیانگر آن  توصیفی آمار نتایج در مقابل

 هوازي تمرین در هر دو گروه miR-155 دار معنی کاهش

مربوط به  کاهش میزان بیشترین انار، آب مصرف کننده و

گروهی بوده است که تمرین هوازي و مصرف آب انار را به 

 نتایج دیگراز سوي  صورت همزمان و توام انجام داده اند.

که میزان  دادتحلیل کوواریانس و شاخص اندازه اثر نشان 

بیشتر از آب انار بوده  miR-155اثر تمرین در تغییرات 

 است.

 miR-155 همچون و بوده نوکلئوتید 24تا 20 داراي 

miR-21 ، هايپروتئین کننده فعال میر یک عنوان به 

 تحقیقات همکاران در و سان .)24( شود می شناخته آنکوژن

 بهبود یافته از افراد در miR-155 که نشان دادند خود

 افزایش دچار سرطانی غیر افراد با مقایسه در پستان سرطان

روث و  ،مطلب این تایید در. )28شود ( می محسوسی

 و گسترش موجب miR-155 که کردند مشخص همکاران

 بافت در موارد اغلب در و شده پستانی تومورهاي توسعه

 این تاثیر). 25(یابد  می افزایش پستان توموري

 FOXO3a رونویسی فاکتور کاهش طریق از RNAمیکرو

 افزایش موجب  miR-155 نابجاي بیان .شود می اعمال

 این مقاومت میزان بردن باال و سرطانی سلولهاي بقاي

-miR بیان کاهش شده و درمانی شیمی به نسبت هاسلول

 را درمانی شیمی به نسبت سلول حساسیت تواند می 155

  ).38( نماید تسریع را آپوپتوز و تقویت کرده

و نتایج  miR-155 زاییسرطان قابلیت که واقعیت دیگري

 RNA میکرو این که است آن کند، می تایید این پژوهش را

 1 سیتوکین سیگنالینگ کننده سرکوب ژن قادر است

)SOCS1 (با . نماید فعال غیر را آن و داده قرار هدف را

 miR-155 افزایش باعث التهابی توجه به آن که محرکهاي

 کننده فعال و سیگنال مبدل( STAT3 شدن فعال و

شوند،  می پستان سرطانی سلولهاي در) 3شماره رونویسی

 بین بروز احتمالی عملکردي ارتباط به یک می توان آن را

 منسوب کرد. miR-155 ناشی از ابتال به سرطان و التهاب
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 سرکوبگر یک که 3- کاسپاز که است شده گزارش ضمنا

 و بوده miR-155 اهداف از دیگر یکی است، آپوپتوز قوي

 ).39( نماید کمک سرطان بروز به تواند می نیز طریق این از

-miR مهـار توقــف از طریق تکثیــر سلول هاي سرطانی

 هـدف هـاي ژن بر روي miR-155و  21

  SMARCA4 ,ANP32A, LRRF1P1همانند

SPR2و PTEN  قابل توجهی پیدا می  افزایشــی رونــد

  سـطح کاهـش بـا اتفاق همچنین کند. ایـن

 مســیرهاي کلیــدي هـاي موجود در ترکیبــات پروتئین

 و κB-NF هماننــد تکثیــر بــا مرتبــط رســانی پیام

Ras ایــن به طور همسان، مهــار می باشد. همــراه نیــز 

miRNA هــاي  ژن با هدف گرفتن می تواند ها

,TAp63 PDCD4 و HNRPK افزایــش باعــث 

شــده و  آپوپتوزیــس افزایــش نیـز و کاســپازها ســطح

 و RECK بیــان ســطح کاهــش بــا به طور همزمان

TIMP3 پروتئین ســطح وظیفه ثابت نگه داشتن کـه 

حالت نرمال به را در  تئین هــاومتالوپر ماتریکــس هــاي

 ، بیـان سلول هاي سرطانی را تحت کنترل قرارعهده دارند

 ).40دهد (می 

 ترکیبات که اندکرده اثبات مختلفی هاي پژوهش

 ها، فنل پلی رزوراترول، کورکومین، مثل یمختلف طبیعی

 ها miRNA بیان روي قادرند سیلی بینین و کوئرستین

 فرآیندهاي در حمایتی اثرات طریق این از و گذاشته تاثیر

 جا به خود زایی از سرطان مختلف منجمله بیولوژیک

آب انار نیز با داشتن میزان  ها نشان می دهدبگذارند. گزارش

متنابعی از این ترکیبات، خواص آنتی اکسیدانی و ضد 

 رادیکال هاي التهابی قوي داشته و می تواند از طریق کاهش

 اکسیدانی یا تحریک تیآن هاي آنزیم بیان افزایش آزاد، 

 تقویت باعث Nrf-2 اکسیدانی آنتی رونویسی فاکتور

 اکسایشی استرس شرایط در بدن اکسیدانی آنتی ظرفیت

  .شود

بروز  از кβ-NF مهار فاکتور طریق از است قادر آب انار

 از آب انار سرطانی ضد کند. البته اثرات جلوگیري التهاب

 رشد فاکتورهاي مهار و آپوپتوز القاي طرق دیگري همچون

 اند کهداده دیگر نشان تحقیقات است. رسیده اثبات نیز به

-محرك از (یکی PTEN افزایش طریق از تواند می انار آب

 ضد پروتئین کاهش و سلولی چرخه توقف آپوپتوز)، هاي

 توقف و آپوپتوز القاي باعث miR-21 و Bcl2 آپوپتوزي

 شود.  سینه سرطان سلول هاي در سلولی تقسیم چرخه

 افزایش طریق از همچنین آب انار سرطانی ضد اثرات

 خانواده و BAX مثل آپوپتوزي هاي پروتئین

CASPAS، تومور کننده سرکوب تحریک P53 کاهش و 

 مانند آنژیوژنز فاکتورهاي و Bcl2 آپوپتوزي ضد پروتئین

VEDGF 2 و-Angiopoietin  نیز به اثبات رسیده

 .)12،14،42( است

مورد   يها mRNAچند نمونه از  پژوهش بیاناین  در

  ،caspase-9 ،P53 مثل miR-155و  miR-21هدف

BID و  APAF-1، افزایش بیین سیلی با درمان طی 

 از C سیتوکروم آزادسازي فرآیند این مواد در .یافت

فعالی ایفا می  نقش آپوپتوز پلکسکم تشکیل و میتوکندري

نیز تایید کننده این  همکاران و زاده پژوهش ملکی .کنند

سیلی   100mL/µgتجویز  که موضوع بوده و نشان داد

 سرطان سلولهاي در را miR-155 و miR-21بیان، بینین

 دهد. می کاهش چشمگیري طور به MCF-7 رده سینه

 که دادند نشان همکاران نیز و فروز جهان ارتباط همین در

 و MCF-7 هاي رده سینه سرطان هاي سلول انکوباسیون

T47D بینین  سیلی با µM150، بیان کاهش باعث 

miR-21 افزایش همچنین موجب شده و PTEN در 

می گردد.  رده دو هر در Bcl2 کاهش و MCF-7سلولهاي

 کننده سرکوب یک عنوان به PTEN کهاست قابل ذکر 

رسانی  پیام مسیر مهار طریق شناخته می شود که از تومور

PKB AKT / بروز سلولی داشته و تقسیم بر منفی تاثیر 

 . است شده دیده ها سرطان از بسیاري در آن در جهش
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ط ترتیب با توجه به نتایج بیان شده می توان استنبا بدین

 رمها از طریق آب انار نمود که انجام تمرین هوازي و مصرف

 مطلوبی اثرات  miR-155 و miR-21 و یا کاهش بیان

  مطالعه داشته باشد. تومور سرکوب در

نان . آاستاین موضوع  تایید کننده نیز بابا زاده و همکاران

 سرطان به المبت بیماران در miR-21 بیان که نشان دادند

-miRسرطانی بوده و   غیر افراد از بیشتر برابر سه سینه

-1 مثل تومور هاي کننده می تواند با مهار سرکوب 155

SOCS و RAD-51 مترمی مهار و تومور رشد باعث 

DNA 42د (شو(. 

 هفته هشت که عنوان نتیجه گیري کلی می توان گفت به

 کاهش باعث انار آب مکمل مصرف همراه به هوازي تمرین

 /کسایشیا عوامل با انکوژن مرتبط هاي RNA کرویم

بهبود  زنان در miR-155و   miR-21مثل ضداکسایشی

 هیچ تاکنون که آنجایی از. دش پستان سرطان از یافته

 اتتمرین و انار آب مصرف همزمان تاثیر بررسی به ايمطالعه

 سرطانی هاي سلول گسترش در موثر فاکتورهاي بر هوازي

 این نتایج مورد در اطمینان کسب مسلما است، نپرداخته

 .بود خواهد بیشتري هاي بررسی نیازمند تحقیق

 قدردانی  و تشکر
 ورزشی فیزیولوژي دکتراي رساله از برگرفته مقاله این

 و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجوي روزبهان بابک

آن با  يپروتکل هااجراي که  تهران می باشد تحقیقات

 IR.GOM.IEC.1399.001کد اخالق استفاده از 

  ینیبال ییاخالق دانشگاه قم و کد کارآزما تهیصادره از کم

IRCT20200726048213N1  صادره از مرکز ثبت

 امکان پذیر گردید.) IRCT( رانیا ینیبال ییکارآزما

 که پستان سرطان بهبود یافته از زنان تمامی از بدینوسیله

هاي شرکت کننده در این پژوهش به ما  نمونه عنوان به

 .گردد می قدردانی و تشکر یاري رساندند،
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Abstract 

Background: Breast cancer is one of the most common cancers and the first leading cause of cancer 
death (25.5%) among women across the world. Oxidative stress and overproduction of free radicals 
are among the most important reasons for the progression of cancers. This study aimed to investigate 
the effect of eight weeks of aerobic exercise with pomegranate juice on Serum microRNAs levels 
related to the oxidant/antioxidant system of women recovering from breast cancer. 
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 40 women recovering from breast cancer 
with a mean age of 42.45±1.95 were randomly assigned into four equal groups (n=10), including 
control, pomegranate juice, aerobic exercise, and aerobic-pomegranate. The aerobic and aerobic-
pomegranate groups performed eight 60-90-min sessions of exercises three times a week with an 
intensity of 50% to 70% of the target heart rate. The pomegranate juice group received 100 cc of juice 
before each training session. Blood samples were collected 48 h before and after the intervention. 
Oncogenic microRNAs, such as miR-21 and miR-155, were assayed by RT-PCR. The obtained data 
were analyzed using one-way ANOVA, ANCOVA, and Bonferroni post hoc test at a significance 
level of P≤0/05. 
Results: In total, eight weeks of aerobic exercise with the consumption of pomegranate juice caused 
a significant decrease in miR-21 (P=0.001) and miR-155 (P=0.001) levels in women recovering from 
breast cancer, compared to the control group. 
Conclusion: Aerobic exercise and consumption of pomegranate juice simultaneously reduced 
oncogene microRNAs, such as miR-21 and miR-155, in women recovering from breast cancer. 
Keywords: Aerobic exercise, Antioxidants, Breast cancer, microRNA, Pomegranate juice. 
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