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چکیده
رسد ورزش در کنترل آن میاما به نظر ،ترین عامل نگران کننده سالمتی در زنان استسرطان پستان مهمزمینه و هدف:

میسرسطحبر حجم تومور ويهوازینهفته تمرششاثر بررسی، نقش مهمی داشته باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر
باشد. میمبتال به سرطان پستانيهاام در موش- ینانکوستات

با محیط، بالب سی سر موش16از آشناسازي سبه این منظور، پ.می باشدتحقیق حاضر از نوع تجربی : هامواد و روش
به صورت موش هاسپسو شد تزریقآنهابه وابسته به گیرنده استروژن، )MC4-L2پستان (ردهسرطانیهاي سلول

تمرینات هوازي فزاینده روز در هفته5،سر) قرار گرفتند. گروه تمرین8سر) و تمرین (8تصادفی در دو گروه کنترل (
رل گروه کنتدراجرا کردند وهفته 6به مدت ها) را درصد توان هوازي موش70تا 55متر بر ثانیه معادل 18- 22(سرعت 

سطوح سرمی و اندازه گیريجهت تومور بافتسرم و و ازها کشته شدنددر پایان موش. دنشانجام گونه فعالیت هوازيهیچ
مستقل براي تجزیه و تحلیل آماري استفاده شد.tاز آزمون .شداستفادهام-ینانکوستاتبافتی
) تفاوت =001/0p)، و سرم (=001/0pام درون تومور (- بین دو گروه تمرین و کنترل از نظر مقدار انکوستاتین:هایافته

به کنترل مشاهده شدنسبتام در گروه تمرین -انکوستاتینسرمیحافزایش معنی داري در سط. شدمشاهدهمعناداري 
)001/0p=نتایج آزمون .(t آندار معنیاز کاهش نیز براي حجم تومور حاکی مستقل) 001/0در گروه ورزش بودp= .(

افزایش،جب کند شدن روند رشد تومور گردد و یکی از سازوکارهاي آنتواند مو: تمرینات هوازي مینتیجه گیري
ام از - تواند مربوط به این باشد که انکوستاتینمیدر عضالت فعال و تراوش آن به سرم است. دلیل این فرآیند ام- انکوستاتین
کند.هاي سرطانی جلوگیري میرشد سلول

تمرین هوازي، موش آزمایشگاهیام، سرطان پستان، -: انکوستاتیني کلیديهاواژه
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مقدمه
ترین عامل نگران کننده سالمتی سرطان پستان مهم

در زنان است، زیرا شایع ترین نوع سرطان در زنان است و 

هاي در کشورهاي غربی در حدود یک سوم از کل سرطان

. مطالعات اپیدمیولوژیکی ]1[دهد را تشکیل میزنان 

دهند که بی تحرکی و چاقی از عوامل اصلی نشان می

باشند. بنابراین، یکی از عوامل خطرزاي بروز ایجاد آن می

باشد. یکی از اثرات سرطان پستان شیوه زندگی می

باشد سرطان، از بین رفتن توده عضالنی و قدرت بدن می

شود. شناخته می(chacexia)که با نام کاشکسی 

ي بدخیم هاترین اثرات سرطانکاشکسی یکی از رایج

باشد. میي سرطانی هادرصد مرگ20باشد و عامل می

است که منجر به کاشکسی یک بیماري متابولیکی پیچیده

، باال رفتن هزینه انرژي عضالنیتحلیل بافت چربی و 

. ]2[گردد استراحتی، بی اشتهایی و کاهش مصرف غذا می

ها اگر چه کاتابولیسم بافتی به وسیله فعالیت سایتوکاین

بتا، 1- مانند فاکتور نکروز دهنده آلفا، اینترلوکین 

گیرد، سازوکار میصورت ]3[و اینترفرون 6-اینترلوکین

کاشکسی در سرطان به طور کامل مشخص نشده است. در 

ي مؤثرکه فعالیت بدنی نقش استمشخص شده،مقابل

در حفظ توده عضالنی و تعدیالت متابولیکی مصرف گلوکز 

دارد، اما اثر تمرین هوازي بر وضعیت مولکولی کاشکسی 

ق از طریاین اثرات هر چند ، تاکنون نامشخص است

. بر ]4[باشد قابل استناد میهامایوکاینبررسی سطوح

یک یا چند کهدهندهمین اساس شواهد جدید نشان می

اثرات بازدارنده ورزش بر تکثیر سلول سرطان ،مایوکاین

کنند و کاندید این اثر پستان را میانجگري می

-میIL-6عضوي از سوپر خانواده به عنوانام - انکوستاتین

هاي سلولی مشتق ام از تکثیر رده-. انکوستاتین]4[باشد 

هاي مختلف مانند رحم، ریه، مغز و پستان از بافت

. گیرنده انکوستاتین همان گیرنده ]5[کند میجلوگیري

است، لذا آبشار gp130یعنی 6- عمومی اینترلوکین

و موجب فعال بوده6- سیگنالی آن همانند اینترلوکین

Signal)شدن انتقال دهنده پیام و فعال کننده رونویسی 

transducer and activator of transcription:STAT) و

-Phosphatidylinositol)کیناز فسفوتیدیل اینوزیتول تري

4,5-bisphosphate 3-kinase: PI3K)6[شود می[ .

نشان داده است که انکوستاتین فراخوانی هابررسی

، و ]7[دهد هاي التهابی را افزایش میها به بافتنوتروفیل

هاي سرطانی نقش مهمی در پیشگیري از تکثیر سلول

.]4[دارد 

گزارش شده است که ،در رابطه با سرطان پستان

را در تواند مهاجرت و تهاجممیقویا ام - انکوستاتین

، همچنین نشان داده ]4[سرطان پستان انسان مهار کند 

گیرنده استروژن آلفا را ام -انکوستاتینشده است که 

تلیال اپیکند که ویژگی اصلی تمایز لومینالسرکوب می

عالوه بر این . ]4[هاي سرطان پستان است در سلول

رشد چندین رده سلولی سرطان پستان از ام - انکوستاتین

کند را مهار میH3922و MCF-7 ،MDA-MB231جمله 

میزان رشد و پیدایش فنوتیپ تمایز یافته به و با کاهش

. با این ]8[دهد پاسخ میام -انکوستاتیندرمان بوسیله 

بر آپوپتوز اثري ام -انکوستاتینرسد که حال به نظر نمی

ام بواسطه اتصال به -. انکوستاتین]9, 4[داشته باشد 

سازي ) موجب فعالLIFRβو OSMRβهایش (گیرنده

و JAK/STAT ،MAPKرسانی مسیرهاي پیام

PI3K/AKTام انکوستاتیندر طول انکوژنز، .]10[شود می

میلوما عمدتاً براي چندین گونه سرطان از جمله مولتیپل
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(Multiple Myeloma)سرطان ریه و سرطان پستان به ،

.]10[کند تکثیري عمل میضدعاملیکعنوان

تواند مینیز نیست که ورزش تردیدياز سوي دیگر 

سرطان پستان ازدر پیشگیري تأثیر قابل مالحظه اي 

، امروزه در کشورهاي در حال توسعه به داشته باشد

کنند و محققان از تمرینات بدنی با رویکرد درمانی نگاه می

پیشگیري جهتساده و کم هزینه وشیک رآن به عنوان 

فعالیت .کننداي التهابی مزمن یاد میهو بهبود بیماري

بهبود کیفیتجهتبی خطر مداخلهیک به عنوانبدنی

ي هازندگی افراد مبتال به سرطان پذیرفته شده است. یافته

جدید نشان دهنده کاهش حجم تومور به دنبال فعالیت 

و Zielinski. از جمله ]12- 10[منظم ورزشی است 

همکاران نشان دادند که ورزش منجر به تاخیر در رشد 

پژوهشگران بر این باورند با اجراي .]10[شود تومور می

هاي فاژها و نوتروفیلچگالی ماکرو،ورزش منظم استقامتی

یابدکاهش میرشد، به ویژه در مرحله اول تومورداخل 

رسد فعالیت منظم ورزشی میبه نظر کلیبه طور. ]10[

کاهش مرگ و میر افراد مبتال سرطان پستان باعث

ه بآنهاي مولکولی ، با این وجود، مکانیزم]11[شود می

. از سوي دیگر با توجه به اینکه نشده استمشخصخوبی 

ها از عضالت فعالیت بدنی منظم موجب ترشح مایوکاین

این مایوکاین در مهار رشد تأثیره به و با توجدشومیفعال 

ها و عدم وجود تحقیق کافی که اثرات تمرینات سلول

هوازي را بر سطوح این مایوکاین در سرم و بافت توموري 

سنجیده باشد، این سوال در ذهن محقق تداعی شد که آیا 

ام در بافت - تواند سطوح انکوستاتینتمرینات هوازي می

یینعتلذا هدف از تحقیق حاضر دهد؟تغییرسرمو تومور 

سطحبر حجم تومور و يهوازینهفته تمرششتأثیر

مبتال به سرطان يهادر موشام- ینانکوستاتسرمی

است.پستان

هامواد و روش
باشد که در سال میتحقیق حاضر از نوع تجربی 

شددر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر انجام 1395

) (پنج balb/c(مادهموش بالب سیسر16تعداد و در آن 

و گرم15- 16بدنی اي، میانگین تودههفتهتا شش

سسه پاستور مؤ) از 65/17±83/0میانگین وزنی 

براي منتقل شد.دانشگاهخریداري شد و به حیوان خانه

ي تاریکی ساعته12ي ها، دورهتطابق فیزیولوژیک موش

خاموشی صبح و شروعششروشنایی(شروع روشنایی 

درجه 22- 24. دماي اتاق نیز بین شدعصر) رعایت شش

درصد حفظ شد. غذاي حیوانات 45سلسیوس و رطوبت 

آزاد تا شکلشامل آب و غذاي معمول موش بود که به 

ها به ها قرار گرفت. موشپایان پروتکل در دسترس موش

و نحوه با محیط جدید جهت آشنایی،هفتهیکمدت 

. شدنددر حیوان خانه نگهداري،داندویدن روي نوارگر

هاي سرطانی جهت القاي سرطان پستان از سلول

MC4-L2براي این منظور ]13[استفاده شد .

میلیون سلول در هر10سوسپانسیون سلولی با تراکم 

در ابتدا با ها. موش]13[تهیه گردید PBSلیتر بافر میلی

گرم بر میلی10گرم بر کیلوگرم کتامین و میلی100دوز 

کیلوگرم زایلوزین که به صورت درون صفاقی به آنها تزریق 

بی هوش شدند و سپس یک میلیون سلول به صورت ،شد

تزریق شد. ستسمت رازیر جلدي به ناحیه باالي ران 

موش ها به روز با پیدایش تومور سرطانی، 10پس از 

-تومورورزش و- تایی تومور8تصادفی به دوگروه صورت 

ساعت اجراي تمرینات براي گروه . استراحت تقسیم شدند

به غیر از روزهاي تمرین ثابت بود و پروتکل ورزشی 
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هشتاز ساعت سایر روزهاي هفته، دوشنبه و جمعه در 

ي طبق هارفتار با موشانجام شد. صبح دهصبح تا 

پروتکل هلسینکی و تأیید کمیته اخالق در پژوهش 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر انجام شد. 

هفته انجام گرفت. تمرینات ششمدت تمرینات به

متر در دقیقه شروع و در 18ي اول با سرعتدر هفته

-70(متر در دقیقه رسید22ي آخر به نهایت در دو هفته

براي تعیین توان هوازي ها).درصد توان هوازي موش55

ها در ابتدا آزمون ارزیابی توان هوازي انجام شد. موش

5بعد از :پروتکل تعیین توان هوازي بدین صورت بود

متر 8/1(ثانیهدرمتر 03/0دقیقه گرم کردن با سرعت 

یقه)، سرعت نوارگردان هر سه دقیقه یک بار افزایش در دق

ها با یک که موشبودیافت، حداکثر سرعت بیشینه زمانی 

بدوند و بالفاصله پس از آن با نمی توانستندسرعت ثابت 

درصد توان 70(نبودندقادر به دویدن ،افزایش سرعت

درصد توان هوازي 55تمرینات با . سپسهوازي بیشینه)

درصد توان 55درصد ادامه پیدا کرد. 70شروع و تا

.دقیقه بوددرمتر 18برابر با سرعتهاهوازي موش

گیري شد. سطح اندازه2حجم تومور در چنینهم

تومور در نظر )L(بزرگ ترین بعد تومور به عنوان طول

درجه) به عنوان عرض 90گرفته شد و بعد دیگر (در زاویه 

)W( .به دنبال پیوند و پیدایش تومور در نظر گرفته شد

بار طول و عرض تومور توسط تومور، هر دو روز یک

و با شدگیري ) اندازهژاپنیتوتویومکولیس دیجیتالی (

w)2V=1/2(l×استفاده از فرمول محاسباتی حجم تومور 

.]14[گیري شد میزان حجم تومور در هر دو گروه اندازه

ها با پس از اتمام پروتکل تمرین، موشعالوه بر این،

ترکیب زایلوزین و کتامین بی هوش و سپس کشته شدند 

سرم آن شد. یوژسانتریفو آوري و بالفاصله خون آنها جمع

سپس درجه سانتیگراد نگهداري شد. -70جدا و در دماي 

با وزنشد و پس از گیري و اندازههاي تومور برداشته بافت

تست االیزا ترازوي دیجیتال در تانک ازت فریز گردید. 

ام با -انکوستاتینسطوح سرمی و بافتیبراي سنجش 

نامبر (با کدگیري تجاري اختصاصی اندازهاستفاده از کیت

csb- e04697m ،شرکتCUSABIO و صرفا در هفته (

سازنده، خانهکارانجام شد. با توجه به پروتکل ششم 

مراحل انجام تست دنبال گردید. 

آزمونازهادادهفراوانیعیتوزينحوهنییتعبراي

Kolmogorov-Smirnovنایبهتوجهباوشداستفاده

داد نشانراها دادهعیتوزبودنآزمون نرمال نیاجینتاکه

)05/0≥P(استفاده پارامتریکيهااز آزموننبنابرای؛

متغیرهاي پژوهش در بین دو گروه در براي مقایسهشد. 

هیکلاستفاده گردید. مستقلtمراحل مختلف از آزمون 

و 19نسخه SPSSبا استفاده از نرم افزار يآماريهاروش

انجام گرفت.P≥05/0در سطح معناداري 

نتایج
در دو گروه کنترل و موش هاوزن بدن 1در جدول 

گزارش شده است. اما در مورد 6و 1تمرین در هفته 

اختالف مستقلtمتغیرهاي اصلی تحقیق،  نتایج آزمون 

معنی داري بین دو گروه تمرین و کنترل از نظر مقدار 

سرم )، و= 33/4t=001/0Pام درون تومور (- انکوستاتین

)86/14t=001/0P = نشان داد. به نحوي که سطوح (

ام در گروه تمرین افزایش - انکوستاتینسرمی و بافتی

براي مستقل t. همچنین نتایج آزمونمعنی داري داشت

در ه دار بین دو گروحجم تومور حاکی از اختالف معنی

). = 001/0Pهفته سوم، چهارم، پنجم و ششم بود (
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هاي دو گروه طی اجراي پژوهشسه وزن موشمقای- 1جدول 

6هفته 1هفته گروه

وزن بدن (گرم)
8/20±5/1722/1±98/0کنترل
9/19±8/1723/1±69/0تمرین

پژوهشهاي مختلفام در گروه- غلظت انکوستاتین-2جدول 
)تریلیلیبر م(پیکوگرم

هاگروه

ام بافت - انکوستاتین
ام سرم- انکوستاتینتومور

انحراف ±میانگین
Pاستاندارد

انحراف ±میانگین
Pاستاندارد

52/7±54/2261/2+ 41/6کنترل
01/32±06/5791/3±11/24تمرین

تفاوت رشد تومور در دو گروه (مقایسه بین گروهی)- 1نمودار 
بحث

هفته تمرین 6کهدر پژوهش حاضر مشاهده شد

شد تومور در گروه هوازي فزاینده موجب کند شدن ر

که با توجه به می شود،تمرین نسبت به گروه کنترل 

می توانام با حجم تومور، آن را-رابطه متضاد انکوستاتین

در .دادام نسبت -به افزایش تولید مایوکاین انکوستاتین

روند کند رشد تومور در ،حقیقت، از هفته سوم تمرین

و تا هفته گروه تمرین نسبت به گروه کنترل شروع شد 

ششم اختالف حجم تومور بین دو گروه ادامه داشت. 

هاي مختلفی است که در رشد محیط تومور حاوي سلول

ا تولید فاکتورها و ها بتومور نقش دارند. این سلول

می شوندرشد تومور زا، موجبپپتیدهاي رشد و رگ

و همکاران نشان دادند که Zeilinskiراستااین. در ]15[

موجب کاهش رشد ،هاي بالب سیتمرین هوازي در موش

شود که آن را به تومور و چگالی عروقی در بافت تومور می

. ]10[اکروفاژها نسبت دادند ها و مکاهش تجمع نوتروفیل

هفته 6و همکاران در بررسی اثر Almeidaچنین هم

کهتمرین شنا کردن با دو شدت مختلف نشان دادند

شود دار حجم تومور میتمرین هوازي موجب کاهش معنی

ها و تومور به کاهش تجمع نوتروفیلحجمکاهش که 

Murphy. ]16[تومور نسبت داده شد در بافتماکروفاژها 

هفته تمرین 20و همکاران کاهش حجم تومور را پس از 

هاي سرطانی گزارش کردند. آنها سطوح سرمی در موش

(Interlukine-6: IL-6) و(Monocyte chemoattractant

protein-1:MCP-1) را  سنجیدند و کاهش حجم تومور را

برخی .]17[به افت عوامل التهابی سرمی نسبت دادند 

محققان علت کاهش حجم تومور با تمرین هوازي را به 

زا در تومور نسبت داده هاي رگکاهش در سطوح پروتئین

و همکاران کاهش Agha Ali Nejad. اما ]19, 18[اند 

هاي مغذي رشد حجم تومور را به افت چگالی سایتوکاین

. برخی از محققان ]20[نسبت دادند تومور در بافت تومور

هاRNAر را با تغییرات در ریز نیز کاهش حجم تومو

و همکاران کاهش Kazemiاند، به طور مثال، نسبت داده

و mir-155حجم تومور در پی تمرینات هوازي را به افت 

. در ]21[هاي پایین دست التهابی نسبت دادند ژن

ترین پژوهش به پژوهش ما که در زمینه ترشح نزدیک

و همکاران کاهش حجم Khoriعوامل از بافت عضله بود، 
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مسیر سرکوباز عضله و mir-206تومور را به ترشح 

ها نیزبرخی پژوهش.]22[نسبت دادند ،گیرنده استروژن

بی اثر بودن تمرینات ورزشی بر حجم تومور را گزارش 

در پژوهشی که همکارانو Woodsبه طور مثال، ،اندکرده

هاي مبتال به سرطان سینه را با دو شدت متوسط و موش

روز روي نوارگردان تمرین دادند، هیچ 14باال به مدت 

ه تمرین کرده در مقایسه با تغییري در حجم تومور در گرو

نکردند، که دلیل تفاوت نتایج مشاهدهگروه کنترل 

ها با پژوهش حاضر احتماالً به دلیل دوره پژوهش آن

زمانی کمتر تمرینات باشد، چون در پژوهش حاضر 

یافت. هفته بعد از سرطانی شدن ادامه 6تمرینات به مدت 

در چنین نوع تومور در دو پژوهش متفاوت بود،هم

پژوهش حاضر از رده سلولی وابسته به گیرنده استروژن 

-از موشهمکارانو Woodsاستفاده شد و در پژوهش 

استفاده شد ،هایی که با مواد شیمیایی سرطانی شدند

بیش از پروتکلکه هایی . در مجموع، بیشتر پژوهش]23[

اند، کاهش حجم تومور را هفته تمرین استفاده کرده6از 

رسد فعالیت منظم . به نظر می]21- 22[اند گزارش کرده

ها، افت عوامل التهابی ورزشی از طریق ترشح مایوکاین

زایی درون تومور و افزایش ، افت عوامل رگدرون تومور

کند شدن موجبتواند بیان عوامل درگیر در آپوپتوز می

در توجه به مطالعات ذکر شده، با . ]4[شودرشد تومور 

کاهش حجم تومور را به افزایش می توانپژوهش حاضر

و تراوش عضالت فعالدرام -تولید مایوکاین انکوستاتین

زیرا.دادو سپس ورود به تومور نسبت آن به سرم 

از رشد تومور پیشگیريي در مؤثرام نقش - انکوستاتین

MCF7هاي ه طور کلی به نظر می رسد سلولب. ]4[دارد 

-. لذا تمرین هوازي میباشندبه گیرنده استروژن وابسته

پیشگیريام در -تواند از طریق افزایش تولید انکوستاتین

هاي سرطانی وابسته به گیرنده استروژن از رشد سلول

. در پژوهش حاضر افزایش ]24[داشته باشد موثرينقش

گروهتومور در بافتم در سرم و ا- سطوح انکوستاتین

تمرینات هوازي نسبت به گروه کنترل مشاهده شد که با 

توجه به ارتباط معکوسی که بین حجم تومور و مقادیر 

ها اثرات ضد ام مشاهده شد، این یافته- انکوستاتین

کند. در تأیید این ام را تأیید می- توموري انکوستاتین

ام-انکوستاتینان با درممشاهده شده است کهها، یافته

هاي چندین تومور جامد از جمله موجب مهار رشد سلول

ها با ، که این یافته]24[شود سرطان پستان و گلیوما می

و همکارانش Spenceدارد.نتایج پژوهش حاضر همخوانی

H3922هاي سلولتکثیر ام- انکوستاتیننیز دریافتند که 

. در پژوهش ]25[دهد کاهش میسرطان پستان را 

و همکاران نشان Chen،ي هم راستا با مطالعه مادیگر

هاي سرطانی را مهار تکثیر سلولام-انکوستاتیندادند که 

. هرچند برخالف این پژوهشگران، برخی ]26[کند می

باعث افزایش ام-انکوستاتینءالقااند که دیگر نشان داده

هاي کارسینوماي پستان در پتانسیل متاستاتیک سلول

ن عنوان کردند و همکاراOuyang.]27[گردد انسان می

رشد چندین رده سلولی را تواند ام می- که انکوستاتین

تنظیم افزایشی بازدارنده باعث ، به طوري که مهار کند

شود. از آن جایی ) میTIMP-1(1- بافتی متالوپروتئیناز

) و بازدارنده MMPsکه تعادل متالوپروتئینازها (

ریب هاي تومور براي تخمتالوپروتئازها مترشحه از سلول

هاي تومور ضروري است، کالژن طی فرآیند متاستاز سلول

تواند میام- انکوستاتینبنابراین عنوان شده است که 

ظرفیتام- انکوستاتین. ]28[متاستاز سرطان را مهار کند 

یاثراتکند، بلکه نمیهاي سرطانی را مهار تهاجمی سلول

. در پژوهشی دیگر ]26[داردMMPبیان ابرپیچیده
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Hojmanهاي سرطانی وابسته به گیرنده و همکاران سلول

انکوبه ،انسان پس از تمریندر سرم را MCF7استروژن 

. ]4[کردند و مشاهده کردند که رشد تومور متوقف گردید 

ام یک - بر اساس این مطالعه مشخص شد که انکوستاتین

یابد، که مایوکاین است و با انقباض عضالنی افزایش می

طریق خون به بافت وارد سرم شده و ازآني ازمقادیر

. می شودکند شدن رشد تومور موجبتومور منتقل و 

، اندازه گیري MMPدر تحقیق حاضر مقادیر خانواده 

عالوه . آن می تواند مفید واقع شودسی بررکهنشده است 

با توجه بودجه تحقیقاتی، از دیگر هابر این تعداد کم نمونه

رود. میي این مقاله به شمار هامحدودیت

نتیجه گیري
تواند تمرینات هوازي میرسدمیبه نظر به طور کلی

موجب کند شدن روند رشد تومور گردد و یکی از 

ها به ویژه ولید مایوکاینسازوکارهاي آن افزایش ت

ام در عضالت فعال و تراوش آن به سرم قابل - انکوستاتین

هاي ام از رشد سلول-استناد است چرا که انکوستاتین

در مجموع از مطالعات صورت کند.سرطانی جلوگیري می

ام- انکوستاتینتوان دریافت که تنظیم افزایشی گرفته می

نی در مهار سرطان و تواند به عنوان یک راهکار درمامی

گسترش آن مد نظر قرار بگیرد.

تشکر و قدردانی
پایان نامه حاضر برگرفته از پایان نامه دانشـگاه آزاد واحـد   

ي کمـک  هـا آزمایشـگاه مسـئولین  از باشـد.  میاسالمشهر 

قدردانی می شود.، تحقیقین نجام اکننده در ا
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Background and Objectives: Breast cancer is a major health concern in women, but it seems that exercise plays

an important role in controlling it. Therefore, the aim of the present study was to examine the effects of six

weeks of aerobic training on the tumor volume and oncostatin-M serum level in mice with breast cancer.

Materials and Methods: This research was an experimental study. For this purpose, 16 BALB/c mice, after

being familiarized with the environment, were injected with estrogen receptor-dependent breast cancer cells

(MC4-L2 cell line) and then, were randomly divided into two groups: control (n=8) and exercise group (n=8).

The exercise group  performed 5 days a week incremental aerobic training for 6 weeks (with speed of 22-18

meters per second, equivalent to 55 to 70 percent of aerobic capacity in mice), and the control group did not

perform any aerobic activity. Finally, the mice were sacrificed, and serum and tumor tissue were used to measure

the serum and tissue levels of oncostatin-M. Statistical analysis was done using independent t-test.

Results: Significant differences were observed between the exercise and control groups in terms of the amount

of oncostatin-M in the tumor (p=0.001), and serum (p=0.001). A significant increase was observed in oncostatin-

M serum levels in the exercise group compared to the control goup (p=0.001). The independent t-test results for

tumor volume showed its significant reduction in the exercise group (p=0.001).

Conclusion: Aerobic exercise can slow down the process of tumor growth, and one of its mechanisms is

increasing oncostatin-M in the active muscles and seeping it into the serum. The reason for this process can be

related to the fact that oncostatin-M inhibits the growth of cancer cells.
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