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  8991وم اسفند س ی /هفته559 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/16/1331تاریخ چاپ:  62/11/1331تاریخ پذیرش:  11/3/1331تاریخ دریافت: 

  
 یسیناز دوکسوروب یناش یتدر برابر سم یهر یاسترس یها از شاخص یبر برخ یهواز یندرمان تمر یشاثر پ

 
 2روشن یدیدب اله یول ،1یچاشم  یهاشم خایزل دهیس

 
 

چکیده

 ، HSP70یا  Heat shock protein) یالتهاب و استرسی های شاخص بر هوازی تمرین درمان پیش تأثیر تعیین حاضر، پژوهشانجام  ازهدف  مقدمه:

Superoxide dismutase  یاSOD ،Malondialdehyde یا MDA  وC-reactive protein یا CRP )ی ریه بافت در دوکسوروبیسین القای از ناشی 
 .بود سالمند نر صحرایی های موش

 گروه. شدند تقسیم( ین+ تمر دوکسوروبیسین+  سالمند) مورد و( یسین+ دوکسوروب سالمند) شاهد گروه دو به تصادفی طور به نر صحرایی موش سر 12 ها: روش

 ی جلسه آخرین از پس ساعت 62 ها آزمودنی. دویدند گردان نوار روی هفته در جلسه پنج و دقیقه 61-33 زمان و دقیقه/متر 11-11 سرعت با هفته سه مدت به تمرین
  آزمون و SPSS افزار از نرم ها، داده تحلیل برای. شد انجام برداری بافت بعد، ساعت 21. کردند دریافت( کیلوگرم/گرم میلی 62) یسیندوکسوروب محلول تمرین،

One- way ANOVA یبیو آزمون تعق Scheffe  شداستفاده. 

 .گردید شاهد گروه به نسبت مورد گروه ی ریه بافت MDA دار معنی کاهش و SOD و HSP70 دار معنی افزایش موجب فقط هوازی تمرین هفته سه ها: یافته

 سلول حفاظتی های پروتئین تغییرات طریق از را خود تأثیر یاداحتمال ز به سالمندان، در دوکسوروبیسین با درمان از قبل ورزشی تمرینات رسد می نظر به گیری: نتیجه

 .کنند می ایفا اکسایشی های آسیب کاهش یا مهار در

 سالمندی ریه، اکسایشی استرس هوازی، تمرین درمان، پیش واژگان کلیدی:

 
 یتدر برابر سم یهر یاسترس یها از شاخص یبر برخ یهواز یندرمان تمر یشاثر پ .اله یروشن ول یدیدب  ،خایزل دهیس یچاشم  یهاشم ارجاع:

 1266-1261(: 113) 31؛ 1331مجله دانشکده پزشکی اصفهان . یسیناز دوکسوروب یناش

 

 مقدمه

 هزا   یمزای  از ب یبرخز  یشباعث افزاا  ،جهان یتجمع یر هرم سنییتغ

عامل مرگ و  ینعنوان دومه سرطان ب یوع(. ش1است ) هشد یرواگ یرغ

اسزت   هاز افراد جوان گاایش شد یشتربرابر ب 11-11دی سالمندان  یرم

 اسزت  دیمزایی  شیمی دایوها  از یکی ،(DOX)یسین (. دوکسویوب2)

 گیزرد  مزی  قزرای  اسزتااده  موید بدخیم تومویها  برخی دیمان برا  که

 هزا   سزلول  بلکزه  سرطایی، ها  سول تنها یه دوکسویوبیسین،. (4-3)

  شزود  مزی  ییزه  بافزت  دی سزمیت  باعزث  و دهد می قرای هدف یا سالم

 تحزت است کزه اغلز    عضا  بدن ا ینتر از حساس یکی یه،. ی(6-5)

 یزرد گ یمختلف قرای مز   ها سرطان  برا یدیمای  شیمی  ها ر بریامهیثتأ

  ها گویه یدتول یلبه دل هعمدبه طوی ، یسین(. اثر مخرب دوکسویوب7)

( 8باشزد )  ی( مز ROSیزا   Reactive oxygen species) فعال یژناکس

از  یعنزوان شاخ ز   ( بزه  MDA) Malondialdehyde یشافزاا که با 

 (. 9همراه است ) یداتیواکس ی و آس یپیدل یداسیونپراکس

و مزرگ   ROS یشهمراه بزا افزاا    سالمند یندکه فرا ییجا از آن

یسزد سزالمندان مالزته بزه      یسلول است، به یظزر مز  ی شده  یا ی بریامه

ضزد سزرطان ماینزد      عزوایض دایو  یشزتر سرطان دی معرض خطزر ب 

، ROS  اثرات مخرب جزد  یلدله (. ب11قرای دایید ) دوکسویوبیسین

دفزاع   یسزم ها وابسته بزه هزر دو مکای   سلول یداییاکس یدفاع آیت یستمس

 ینتزر  از مهزم  یکزی (. 11باشزد )  مزی  یمزی آیایر و غ یمیآیا یداییاکس

( است که یقش SOD)یسموتاز د یدسوپراکس یداتیواکس یآیت ها  یمآیا

 (.9داید ) یداتیواکس  ها ی دی برابر آس یدی دفاع سلول ید کل

 مقاله پژوهشی
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شزو     هزا  ینپزروت   یتتوان به فعال یم ،بدن یاقدامات دفاع یگراز د

طزوی   بزه  ،HSP( اشزایه کزرد.   HSPیزا   Heat shock protein)یی گرمزا 

 یزان ب ییکه توایا کنند یعمل م یحااظت سلول  ها ینمعمول به عنوان پروت 

 یشزی، از اسزترس اکسا  یتواید یاشز  یم HSP یاندی سطح سلول یا دایید. ب

از  یکززی ی،ویزشزز ینززات(. اسززتااده از تمر12باشززد ) یسززکمیالتهززاب و ا

یا بزه خزود معطزوف     یزاد  است کزه توجزه ز   ید جد یدیمای  ها یوش

 سزمی  اثزرات  بزر  هزواز   تمرینزات  یقزش  از کزه  اسزتنالاطی یموده اسزت.  

 مهزای   اثزر  از حاکی داشت، توان می مختلف ها  بافت بر دوکسویوبیسین

 خاصزی  افراد دی تر کوتاه   دویه با ویژه به هواز  تمرینات بیشتر کنترلی و

 توایزد  می یات ویزشیندهد تمر ییشان م یقات. تحقباشد می سالمندان مایند

 (.  13دهد ) یشیا افاا یدایتیاکس یآیت  ها یمآیا یتو فعال HSPسطوح 

و  یزر  گ یشتزاکنون پژوهشزگران جهزت پز     تحقیقزات،  اساس بر

جوان  ها  موشبافت   یا یو یقاتی، تحقDOX یسلول یتدیمان سم

 ینزات ها بر استااده از تمر پژوهش ینحاصل از ا یجاید که یتا ایجام داده

 دی تزوجهی  قابزل    مطالعزه اما  (،11، 14-15اید ) داشته یدکأت یویزش

 یزه بافت ی یشیبر استرس اکسا  هواز یندیمان تمر شیپ یرثأت با یابطه

 دی اید  اطهعات به توجه با یشد. از این یو، یافتسالمند   ها موش

 ینزات دیمزان تمر  یشپز  یرثأتز  بریسی با هدفحاضر    مطالعه زمینه، این

 .ایجام شددی سالمندان  یسیناز دوکسویوب ییاش یو ی یتبر سم  هواز

 

 ها روش

ی یزر یزژاد   یسزر مزوش صزحرا    16 :بندیدستهینحوهوهاآزمودنی

Wistar 2 دی مزاه  31 مزدت  بزه  و خریزدای   ایستیتو پاسزتوی  از ماهه 

گزروه   دو بزه  ت زادفی  به طزوی  ها آزمودیی. شدید دای  یگه آزمایشگاه

 دوکسویوبیسزین +  موید )سالمند و( یسین+ دوکسویوبشاهد )سالمند 

 شزرای   دی و قاز   هر دی سر 4 صویت به و شدید تقسیم( ین+ تمر

 یطوبزت  گزراد،  سزایتی    دیجزه  21-24 دما  با محیطی دی استایداید،

 بززا همززراهسززاعته  12 یوشززنایی/تززاییکی   چرخززه و دیصززد 55-45

 .شدید دای  یگه غذا و آب به آزاد دسترسی

   تمرینززی، یامززه شززیوه اجززرا  از قالززل:ورزشههیفعالیهه یبرنامههه

 آشزنا  یزوای گزردان   یو  فعالیت ایجام   یحوه با هاته 1 مدت به ها آزمودیی

  سزرعت  بزا  دویزدن  و یفزتن  یاه جلسزه  5 شزامل  آشزنایی    بریامزه . شدید

   بریامزه . بزود  دقیقزه  5-11 مدت به و دیصد صار شی  و متر/دقیقه 8-5

 یعایزت  بزا  جویزدگان    ویزژه  شی  یوای بدون یو  دویدن شامل تمرینی

  بزین  سزرعت  بزا  و 25-39 بزین  یویزده  پزیش  صزویت  بزه  بای اضافه اصل

 .بود جلسه 5 ییا هاته هر و هاته 3 مدت به متر/دقیقه، 17-15

 از پ  ساعت 24 :آزمایشگاهیواکاویوبرداریباف ینحوه

 از شده خریدای  ابدوکسو دایو  ،(16) تمرین   جلسه آخرین ایجام

 طالز   کزه  اسزترالیا  کشزوی  EBEWE Pharma دایوسزاز     کایخایه

 دز بزه  دیصد 9/1 کلراید سدیم محلول با دایو،   سازیده دستویالعمل

 سزری   واحزد  یز   صزویت  به بود، شده یقی  گرم/کیلوگرم میلی 21

تایی   زیرصااقی صویت به موش وزن گرم 111 هر ازا  به ایسولینی

 پز   سزاعت  48یاشتایی ) و استراحتی شرای  دی ها گروه تمام. گردید

 بافت سپ ، و بیهوش 5 به 2 یسالت با زایهزین و کتامین با( تایی  از

 و شزد  داده قزرای  ییتروژن مایع دی بهفاصله شستشو از پ  و جدا ییه

 بزرا   و شزد  سزاز   ذخیزره  گزراد  سایتی   دیجه -81 دما  دی سپ ،

پزودی   یتزروژن ی یعاسزتااده از مزا   با یظر موید ها  شاخص گیر  ایدازه

بزافر   یتزر ل یلیم 1با  شده ساخته پودی از گرم میلی 111 آن، از پ شد. 

 ، Tris-HCL (8/1  =pH)مززول  یلززیم NaCl، 21مززول  یلززیم 137)

مززززول  یلززززیم 1 یسززززرول،دیصززززد گل NP 40 ،11دیصززززد  1

(Phenylmethylsulfonyl fluoride  یزززاPMSF)، 1 یکروگزززرمم 

 AEBSFگزرم   یلزی م 111و  یزت وایادا یممزول سزد   یلزی م 5/1 ین،لپپت

دی دسززتگاه  یقززهدق 15 ،شززد و محلززول بززه دسززت آمززده  یاههمززوژی

 سزنجش  بزرا   وقرای داده شد  یقهدق/دوی 9111با سرعت  یایوژسایتر

 منتقزل  آزمایشزگاه  بزه  خشز   یخ از استااده با یظر موید ها  شاخص

یوش  از CRP و SOD، HSP70، MDA تعیزززین بزززرا . گردیزززد

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA،)  اسزتااده  بزا 

 .شد استااده آلمان کشوی ZellBio شرکت ساخت ها  کیت از

 معیزای  ایحزراف  و یایگینها به صویت م داده   همه :آماریهایروش

 SPSSافزاای   یرم از یشی،اکسا ی سآ  ها شاخص یلتحل  محاساله شد. برا

و  (version 23, IBM Corporation, Armonk, NY) 23   یسززخه

 ،هزا  یبریسز  یزن . دی اشد استااده One-way ANOVA  آمای آزمون

15/1 > P دی یظر گرفته شد دای  یبه عنوان سطح معن. 

 

 ها افتهی

بعزد از   آمزده اسزت،   1 جزدول  دی کهپژوهش  از حاصل یجبر اساس یتا

 مزوید،  گزروه    ییزه بافزت   گرمایی شو  پروت ینسطوح  ،DOX  القا

 دی کزه  طزوی  همزان  داد. یشزان  یا دای  معنی تااوت شاهد گروه به یسالت

موید یسالت  گروه   ییه بافت دی HSP70 است، شده داده یشان 1شکل 

  اسززت داشززته دیصززد  95/12 دای معنززی افززاایش بززه گززروه شززاهد، 

(15/1 < P .)افزاایش  بزه  منجزر  هواز  تمرین هاته 3 اجرا  عهوه، به 

موید  گروه دی دیسموتاز سوپراکسید یرمقاد دی دیصد  69/11 دای معنی

 MDA سزطوح  همچنین،(. P > 15/1است ) شده شاهد گروه به یسالت

 شزاهد  گزروه  بزه  یسزالت  مزوید گروه  دی هواز ، تمرین هاته 3به دیالال 

 سزه  اجزرا  (. P > 15/1اسزت )  داشته دیصد  19/43 دای معنی کاهش

 پزروت ین  مقزادیر  دیصزد   35/13 کزاهش  به منجر هواز ، تمرین هاته

 کزاهش  این اما است؛ شده شاهد گروه به یسالت موید گروه C واکنشگر

 (1شکل  و 1 جدول( )P > 15/1است ) یالوده دای معنی
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پروتئینویدلدئآدیمالونیسموتاز،دسوپراکسیدیی،گرماشوکپروتئینمقادیرمعیارانحرافومیانگیننتایج.1جدول

وشاهدموردهایگروهدرریهباف Cواکنشگر

 P F مورد شاهد متغیر

 88/3 ± 79/24 75/2 ± 88/28 522/4 848/8 (ng/mgپروتئین شوک گرمایی )

 42/5 ± 94/94 14/7 ± 88/185 098/39 888/8 (u/mgسوپراکسیددیسموتاز )

 51/7 ± 78/57 85/2 ± 83/32 085/81 888/8 (nm/mgمالون دی آلدئید )

 C (mg/g) 24/1 ± 12/4 77/8 ± 57/3 995/8 325/8پروتئین واکنشگر 

 

 
 ییگرما شو  پروت ین مقادیر معیای ایحراف و میایگین   مقایسه. 1 شکل

(HSP70 ،)یسموتازد سوپراکسید (SOD ،)یدلدئآ د  مالون (MDA )و 

 شاهد و موید ها  گروه بین ییه بافتC (CRP ) واکنشی پروت ین

 

 بحث

 تمزرین  دیمزان  پزیش  اثر به که مطالعاتی است محدود جاء تحقی ، این

 از یاشززی ییززو  آسززی  برابززر دی آن   گیرایززه پززیش یقززش و هززواز 

 پرداختزه  سزالمند  صزحرایی  ها  موش   ییه بافت بر دوکسویوبیسین

 گرم/کیلزوگرم  میلزی  21 تاییز   حاضزر،  پژوهش یتایج اساس بر. است

 و اکسزیدایی  سیسزتم  تعزادل  خزویدن  هزم  بر موج  دوکسویوبیسین

 توایست تزا  منظم، هواز  تمرین هاته سه. شد ییه بافت اکسیدایی آیتی

 و اکسزیدایی  سیسزتم  تعزادل  بزر  دوکسویوبیسین منای اثرات حدود 

 کزاهش  و SOD و HSP دای معنزی  افزاایش  طری  از اکسیدایی یا آیتی

 متأسزاایه، . یمایزد  تعدیل CRP دای کاهش غیر معنی و MDA دای معنی

 غیزره،  و کالزد  قلز ،  ماینزد  هزدف  غیزر  و سزالم  هزا   بافت به آسی 

اسزت   ساخته محدود یا دوکسویوبیسین از مطلوب یتایج به یابی دست

(19-17) . 

 گیزرد،  می قرای تأثیر تحت به طوی عمومی اعضا  بدن که از یکی

 ویزژه  اهمیزت  دایا  دلیزل  ایزن  بزه  ییه اکسیدایی آیتی دفاع. است ییه

 دی باشزد و  مزی  اکسزیژن  و محزی   معرض دی به طوی مستقیم که است

 شزکننده  تعزادل  وقتی. گیرد می قرای اعضا  دیگر از باالتر یسالی فشای

 شزود،  مختزل  اکسزیدایی  آیتزی  سیستم دفاع ظرفیت و ROS تولید بین

(. 21) شزود  مزی  بیمزای   یزا  آسزی   باعزث  پزاتولوژیکی  هزا   واکنش

 چرب اسیدها  به دوکسویوبیسین توس  شده تولید آزاد ها  یادیکال

 دی و چربزی  پراکسیداسزیون  به کنند و منجر می حمله غشایی لیپیدها 

  هزا  یداناکسز  یاز آیت یه،بافت ی(. 9، 21شود ) می سلولی مرگ یهایت

 یزا و  یزه برخویدای اسزت، تخل  یشیدفاع از استرس اکسا  برا یمتنوع

توایزد بزه    یم یداتیواسترس اکس   یجهدی یت یدایی،اکس یکاهش دفاع آیت

 یزد تول یدی پز  یشیاسترس اکسا ،(. به هر حال7-8منجر شود ) یالروزف

یا دی  ییقش مهم یدایی،اکس یآزاد و یقض آیت  ها یکالاز حد یاد یشب

 بزا  مطزاب   .کنزد  یمز   باز DOXاز  ییاش یسلول  ها ی آس   توسعه

 بزه  منجزر  دوکسویوبیسزین  تایی  که داد یشان یتایج گذشته، مطالعات

 دی هزا  اکسزیدان  آیتزی  فعالیزت  کزاهش  و MDA سطح دی بایز افاایش

 .(21-21) است شده مختلف ها  بافت

 و گیرایززه پززیش اثززرات اخیززر هززا  پززژوهش بززا وجززود ایززن کززه

 یاشزی  غیزره  و کالد  قلالی، سمیت بر یا هواز  تمرینات   سودمندایه

 ایزدکی  اطهعزات  (، امزا 22-23) ایزد  داده گزاایش  دوکسویوبیسین از

 سزمیت  بزر  مزدت  کوتزاه  هزواز   تمرین   گیرایه پیش اثرات   دیبایه

 با .(22) داید وجود سالمندان   ییه بافت دی دوکسویوبیسین از یاشی

 بزه  یسزالت  اکسایشزی  ضزد  هزا   آیزایم  پاسخ با ایتالاط دی وجود، این

 کزه  ایزد  کرده مطرح یا هایی فرضیه چنین قاللی تحقیقات بدیی، فعالیت

 آزاد، هززا  یادیکززال تولیززد افززاایش بززا یود همززراه احتمززال مززی 

 آیایمزی  اکسیدایی آیتی سیستم فعالیت و تولید میاان دی هایی سازگای 

(. 24کنزد )  مزی  خنثزی  یا آن یزامطلوب  آثزای  کزه  دهزد  می یخ ها سلول

مزنظم   هواز  یناتتمر یاثرات حااظت یحتوض  برا یاحتمال یرها مس

وجزود داید.   یسزین حاصزل از دوکسویوب  یشزی دی برابر اسزترس اکسا 

توایزد پاسزخ مقاومزت بزه      یمز  ،فعال یژییاکس  ها گویه یدتول یشافاا

  ها گویه یدتول یسم یامدها از پ یاسترس یا که از بدن دی برابر برخ

یسزد ویزش   ی. به یظر میماید ی کند، تحر یفعال حااظت م یژییاکس

 یزت فعال یله،وسز  یندهزد و بزد   یمز  یشیا افزاا  یژناکسآهن  م رف 

  ید.یما می ی ها یا تحر یداناکس

 HSP شزاخص  همزراه  بزه  شزاخص  ایزن  بریسی دیگر، سو  از

 اکسایشزی  اسزترس  هزا   شزاخص  اثزر    کننده یوشن ایدکی تواید می

 دی شزاخص  ایزن  افزاایش    مشزاهده  بزر  مالتنی گیر  یتیجه این. باشد
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 یسزایی ایزن   پیزام  مسیر دقی  بودن وجود یاشناختهبا . موید است گروه

 عنزوان  بزه  SOD اکسزیژن،  جذب سیستم دی که معتقدید برخی وقایع،

 داید یقزش  آزاد ها  یادیکال حذف   مرحله اولین دی کلید ، آیایمی

برابززر حالززت  21از  یشبززه بزز یژنم ززرف اکسزز یشافززاا (.25-24)

ایتقال الکترون    یرهبه داخل زیج یژناکس یانیفتن جر استراحت و باال

 یرهزیج ینا یدازسوپراکس یکالموج  یشت یاد ی،بدی یتدی زمان فعال

بزه   یکزال یاد یزن ا یلموجز  تالزد   SOD یمآیا ،زمان ینا شود. دی یم

شزود.   ی( مH2O2) یدازپراکس یدیوژنبه یام ه  تر یفآزاد ضع یکالیاد

 دی SODدی دسزترس اسزت.    یای یتوپهسمیس SOD ،عمل ینا  برا

 مغزا  و قلز   هزا،  لکوسیت مثل ها بافت و ها سلول از ا  گسترده   بازه

 Ascensaoیابطزه،   ینی اد شود. می ترشح ویزشی تمرین به پاسخ دی

موجز    ینهاته تمر 14که  دادید یشانخود    مطالعهو همکایان، دی 

 ین،و همچنزز یسززیندوکسویوب  از القززا ییاشزز MDA یشمهززای افززاا

 .(13) شد SOD یتفعال  برابر 5/1حدود  یشافاا

HSPs عنزوان  بزه  معروفنزد،  ییزا  استرسزی  هزا   پزروت ین  بزه  که 

 مختلزف  ها  محر  به پاسخ دی و کنند می عمل سلولی قو  یگهالایان

 بزه  سزرطایی  ضزد  ها  دایو با دیمان جمله از محیطی و فیایولوژیکی

 کننزد  حاظ یا خود حیات بحرایی شرای  دی تا دهند می اجازه ها سلول

 گات توان می مطالعه، این از مشخص   یتیجه ی  عنوان به. (28-26)

 بزه  منجزر  هزواز   ویزشزی  تمرین دیالال به دوکسویوبیسین تایی  که

 آسزی   برابزر  دی آن محزافظتی  اثزرات  افزاایش  و HSP میاان افاایش

 مطالعزات شزیرین   یتزایج  بزا  که شود می دوکسویوبیسین از یاشی بافتی

 بزه  کزه  خزوایی داید  هم همکایان و Ascensao یاو ی همکایان و بیان

 از یاشززی عززوایض کززاهش جهززت هززواز  تمززرین حمززایتی یقززش

 .(13، 29) اشایه کردید دوکسویوبیسین

 توایسزته  مزدت،  کوتزاه  هزواز   تمرین با دیمان پیش عهوه بر آن،

 شزاخص  دای  معنزی  کزاهش  و اکسیدایی سیستم بر زیاد  است تأثیر

MDA هزا   هزا  پزژوهش   یافتزه  بزا  یتیجزه،  این بگذاید که ییه بافت 

 و Lien،(3) همکزززایان و Carvalho ،(22) یوشزززن و ذوالاقزززایزاده

 یوشزن  و ذوالاقزایزاده  یمویزه،  برا . است بوده همسو( 14همکایان )

یزوای   یو  دویدن هواز  تمرین هاته 6 و 3 دیمان پیش اثر بریسی به

 ،MDA هززا  شززاخص تغییززرات بززر DOX القززا  از قالززل دی گززردان

(، GPx)پراکسزززیداز  گلوتزززاتیون ،SOD(، NO)اکسزززاید  ییتریززز 

. یزر پرداختنزد   صزحرایی  هزا   مزوش  دی CRP و( IL-6) 6اینترلوکین

  یسزززیندوکسویوب تاییززز  داد   آیزززان یشزززان    مطالعزززه یتیجزززه

 CRP و MDA دای معنزی  افاایش ایجاد به منجر گرم/کیلوگرم میلی 11

 تاییزز  و شززاهد + سززالین  گززروه بززا مقایسززه دی کالززد بافززت دی

 دی دای معنززی افززاایش سززال  گرم/کیلززوگرم میلززی 21 یسززیندوکسویوب

 مقززادیر دی دای معنززی کززاهش و CRP و MDA، NO، IL-6 سززطوح

SOD دیگزر   محققزان . (22) شزد  سالین +شاهد  گروه با مقایسه دی 

 مسزمومیت  تخایزف  باعث استقامتی تمرینات اجرا  داشتند اظهای ییا

 اثززرات (.21-31) شززود مززی مختلززف هززا  بافززت دی DOX از یاشززی

 هزا   سیسزتم  تنظزیم  شزامل  بدن مختلف ها  بافت بر هواز  تمرینات

 تشززکیل  کززاهش میتوکنززدی ، عملکززرد بهالززود اکسززیدایی، آیتززی

 (.28-29) اسزت  HSP القزا   از بزاالیی  بیان و لیپید  پراکسیداسیون

 دفزاعی  مهم ها  سیستم از برخی تواید می ویزش که داشت توجه باید

 (.29کند ) تعدیل مثالت طوی به DOX از یاشی سمی اثرات ضد یا

  هزواز  یندیمزان تمزر   یشاثر پ   بایهگیر  یهایی دی به عنوان یتیجه

از  ییاشزز یتدی برابززر سززم یززهی یاسترسزز  هززا از شززاخص یبززر برخزز

بزه احتمزال    ویزشی، تمرینات اجرا  که گات توان می یسین،دوکسویوب

 از یاشزی  عزوایض  از اکسایشی ضد ها  آیایم مثالت تنظیم طری  از زیاد

از آن  یحزاک  یج. یتزا کند می جلوگیر  دوکسویوبیسین   وسیله به دیمان

دی  یزی دایو یزر غ یکردیو ی   منظم هواز یندیمان با تمر یشاست که پ

  هزا  گزروه   بزرا  یزژه بزه و  یسزین دوکسویوب  از القا ییاش یتبرابر سم

 .برخویدای هستند  کمتر یداییاکس یباشد که از دفاع آیت یم یخاص
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Abstract 

Background: The purpose of this study was to determine the effect of pretreatment of aerobic training on stress 

and inflammatory indices [heat shock protein-70 (HSP70), superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA) 

and C-reactive protein (CRP)] induced by doxorubicin in lung tissue of aging male rats.  

Methods: 16 male rats were randomly divided into aging + doxorubicin (AD) and aging + doxorubicin + 

training (ADT) groups. The training group ran on a treadmill for three weeks at speeds of 15-17 m/minute for 

25-39 minutes and five sessions a week. Subjects received doxorubicin (20 mg/kg) 24 hours after the last 

training session. The biopsy was taken 48 hours later. Data were analyzed using one-way ANOVA and Scheffe 

post hoc test via SPSS software. 

Findings: Three weeks of the aerobic training only resulted in a significant increase of HSP70 and SOD, and 

decrease of MDA in the lung tissue in the training group compared to the control group. 

Conclusion: Doing exercises before treatment with doxorubicin appear to be effective in elderly people, 

probably due to changes in the protective proteins of the cell in inhibiting or reducing oxidative damage. 
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