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Abstract
Background and purpose: One of the main issues in cancer treatment is to reduce the side
effects of drugs on healthy tissues. The aim of this study was to investigate the preventative effects of
continuous aerobic exercise on apoptosis ratio and liver fibrosis induced by doxorubicin in aging rats.
Materials and methods: In this experimental research, 42 adult Wistar rats were randomly
divided into 6 groups (n= 7), including the Young, Aged, Aged+ Saline, Aged+ Dox, Aged+ Exercise+
Saline, and Aged+ Exercise+ Dox. The training groups practiced on treadmill while considering the
principle of overload (five sessions per week/ six weeks). On the last 15 days of exercise, doxorubicin or
saline solution were injected (1 mg/kg/daily). Then, 48 hours after completing the trainings, liver tissue
sampling was performed to evaluate the fibrosis and expression of Bax and Bcl-2 proteins. Data analysis
was done using One-way ANOVA at a significant level of P≤0.05.
Results: Doxorubicin caused a significant increase in liver fibrosis, expression of Bax protein
and Bax/Bcl-2 ratio, and a significant reduction in expression of Bcl-2 protein (p≤0.05). On the other
hand, aerobic training significantly reduced the expression of Bax protein, Bax/Bcl-2 ratio and hepatic
fibrosis, and significantly increased the expression of Bcl-2 protein (p≤0.05).
Conclusion: Continuous aerobic exercises, reduce the Bax/Bcl-2 ratio which is an indicator of
increase in survival rate and also reduce liver fibrosis against doxorubicin.
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چكیده
سابقه و هدف :یکی از نکات مهم در درمان سرطان ،کاهش عوارض داروهای آن بر بافتهای سالم بدنن مدیباشدن؛
بنابراین هنف این پژوهش ،بررسی اثرات پیشگیرانه تمرین هوازی تناومی بر میزان آپوپتوز و فیبروز کبنی ناشی از القدای
داروی دوکسوروبیسین در رتهای منل سالمننی میباشن.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی 24 ،سر رت نژاد ویستار ،بهطور تصادفی در شش گدرو  )n= 7شدام :ودوان،
سالمنن ،سالمنن +سالین ،سالمنن +دوکسوروبیسین ،سالمنن +تمرین +سالین و سالمنن +تمرین +دوکسوروبیسین قرار گرفتنن.
گرو های تمرینی ،روی نوارگردان با رعایت اص :اضافه بار ،پنج ولسه در هفته و به منت شدش هفتده تمدرین کردندن51 .
روز پایانی تمرین ،تزریق دوکسوروبیسین یا محلول سالین ،با دوز روزانه  5میلیگرم/کیلوگرم انجام گرفت 24 .ساعت پس
از پایان تمرین ،بافتبرداری از کبن وهت ارزیابی فیبروز و بیان پروتئینهای  Baxو  Bcl-2انجام شن .داد هدا بدا اسدتفاد از
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنیداری  )p≤0/01آنالیز شننن.
یافتهها :تزریق دوکسوروبیسین سبب افزایش معنیدار فیبروز کبنی ،بیان پروتئین  Baxو نسبت  Bax/Bcl-2و کاهش
معنیدار بیان پروتئین  Bcl-2شن  .)p≤0/01همچندین ،تمدرین هدوازی سدبب کداهش معندیدار بیدان پدروتئین  ،Baxنسدبت
 Bax/Bcl-2و فیبروز کبنی و افزایش معنیدار بیان پروتئین  Bcl-2شن .)p≤0/01
استنتاج :تمرین هوازی تناومی ،باعث کاهش نسبت  ،Bax/Bcl-2که شاخصی از افدزایش میدزان بقدا مدی باشدن و نیدز
کاهش فیبروز کبنی در مقاب :دوکسوروبیسین میشود.
واژه های کلیدی :تمرین هوازی ،دوکسوروبیسین ،سمیت کبنی ،پروتئین  ،Baxپروتئین  ،Bcl-2سالمننی

مقدمه
و میدر در وهدان

عوارض داروهای درمانی ،یکی از دالید :آن مدیباشدن.

اسددت )5؛ امددا بددا ایددن ددال ،میددزان بقددای افددراد پددس از

دوکسوروبیسین ،5یکی از داروهای شیمی درمانی اسدت

تشخیص بیماری افزایش یافته  )4که راهکارهای کاهش

که برای درمان برخی تومدورهای بنخیدم مدورد استفاد

سرطان ،یکی از عل :عمن مدر

)1. Doxorubicin (DOX
مولف مسئول :ولی اهلل دبیدی روشن -بابلسر پردیس دانشگا  ،دانشکن تربیت بننی و علوم ورزشی
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 .5دانشجوی دکتری ،گرو تربیت بننی ،وا ن ساری ،دانشگا آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 .4استاد ،گرو فیزیولوژی ورزشی ،دانشکن تربیت بننی ،دانشگا مازننران ،بابلسر ،ایران
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی پزشکی ،گرو پزشکی مولکولی ،دانشکن فناوری های نوین در علوم پزشکی ،دانشگا علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
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بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی بر نسبت  Bax/Bcl-2و سمیت
کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در رتهای مدل سالمندی

تاثير تمرین هوازی تداومي بر  Bax/Bcl-2و سميت کبدی

سلولهای سرطانی ،بلکه سلولهای سالم را هدنف قدرار

از شروع القای دوکسوروبیسین بررسی کرد اننکه نتایج

داد و باعث سمیت در بافت کبن  )1-7و بافتهای سدا

آنهددا دداکی از اثددرات مثبددت فددایتی در مقابدد :اسددتر

دیگر میشود  .)3،4نتایج بسیاری از پژوهشها داکی از

اکسایشی ناشی از دوکسوروبیسین بود است  .)40،53،2،5بدا

ایجاد سمیت کبنی توسط دوکسوروبیسین ازطریق افزایش

این ال ،اکثر پژوهشهایی کده تمریندات پدیش درمدان

بیش از ن آنزیمهای کبنی  ،)1افدزایش رادیکدالهدای

ارائه کرد انن ،پروتک:های طوالنی بدا بدیش از  50هفتده

آزاد و القددای آپوپتددوز )55،50 5و یددا مسددیرهای دیگددر

تمرین هوازی داشتهانن  )45-43که گرچه نتایج رضدایت

میباشن .)7

بخشی گرفتهاندن ،امدا در شدرایط واقعدی ،امکدان ورزش
برنامدهریدزی شدن سدلول ،روشدی

طوالنی در انسان با تووه به فرصت اننک بین تشدخیص

آپوپتوز یا مر

فیزیولوژیک برای از بین بردن سلولهای آسیب دین یدا

و شروع درمان ،مورد سوال میباشن .هم چنین ،در اکثدر

پیر و هموستاز بافتی میباشن کده از دو مسدیر بیروندی 4و

مطالعاتی که در زمینه اثرات ورزش بدر عدوارض ودانبی

درونددی 3اتفددام مددیافتددن  .)54مشددخص شددن اسددت ک ده

دوکسوروبیسین انجام شن است ،از رتهدای ودوان بده

دوکسوروبیسین ،عمنتاً از مسیر داخلی سبب القای آپوپتدوز

عنوان آزمودنی اسدتفاد شدن اسدت )40،52،5؛ در دالی

میشود  .)53 -51مسدیر داخلدی ،از طریدق سدیگنالهدایی

که این واقعیت که آپوپتوز بافت کبنی می توانن تحدت

همچون رادیکالهای آزاد ،در درون سلول آغاز شدن و

تاثیر سالمننی قرار گیرد ،مورد تووه قرار نگرفته است.

به واسطه پروتئینهای خانواد  Bcl-2موودود در غشدای

فرضیه پژوهش اضر ایدن اسدت کده ورزش پدیش

خاروی میتوکننری ،اتفدام مدیافتدن  .)54از دیگدر سدو،

درمان متوسط منت هوازی میتوانن اثرات مطلوبتدری

سالمننی میتوانن سیستم اکسایشی /ضناکسایشدی بدنن

در شدداخصهددای آپوپتددوزی و فیبددروزی بافددت کبددن در

را تحت تأثیر قرار دهن  .)57،51ازدیاد سن ،سبب تغییدرات

رتهای منل سالمننی داشته باشن؛ لذا این پژوهش ،بده

فیزیولوژیکی در بنن میشود که منجر به کاهش توانایی

دنبال بررسی اثرات شش هفته تمرین ورزشی هوازی قب :و

فرد در متابولیز کردن دارو و ذف آن میشود .کداهش

ین القای دوکسوروبیسین بدر بیدان پدروتئینهدای ،Bax

مایعات ک :بنن ،جم بافت عضالنی ،جم کبن و وریدان

 Bcl-2و نسبت  Bax/Bcl-2و فیبروز کبنی ناشدی از القدای

خون کبنی و نیز کاهش عملکرد کبن و کلیه ،از وملده

دوکسوروبیسین در رتهای منل سالمننی میباشن.

برخی از این تغییرات میباشدن  .)54بسدیاری از مطالعدات
نشان داد انن که تمریندات مدن م هدوازی ،باعدث تعدادل

مواد و روش ها

اکسایشی /ضناکسایشی در بافت کبن ،پس از بهم خدوردن

طرا ی تحقیق

این تعادل در اثر داروی دوکسوروبیسینمیشدونن .)52،7،1،5

پژوهش اضر از نوع تجربی و به شک :آزمایشدگاهی

نتایج این مطالعدات ،تووده پژوهشدگران را بده تمریندات

بود 24 .سر رت نژاد ویستار بدا سدن  54هفتده و میدانگین

ورزشی به عنوان یک رویکرد درمانی در وهت کداهش

وزن  410±43گرم به طور تصدادفی در  1گدرو )n= 7

سمیت کبنی ناشی از دوکسوروبیسین ،معطوف مدینمایدن.

شام :ووان  ،)Yسدالمنن  ،)Aسدالمنن +سدالین ،)AS

با تووه به اینکه انجام تمرینات هوازی در دین شدیمی

سالمنن +دوکسوروبیسین  ،)ADسالمنن +تمرین +سالین

درمانی ،با تووه به شرایط وسمی و رو ی بیمداران مشدک:

 )AExSو سالمنن +تمرین +دوکسوروبیسین ،)AExD
در دمای محیطدی  44 5/2دروده سدانتیگدراد ،چرخده

1. Apoptosis
2. Extrinsic pathway
3. Intrinsic pathway
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قددرار مددیگیددرد  .)2 ،3داروی دوکسوروبیسددین ندده تنهددا

به ن ر میرسن ،پژوهشهای بسیاری تاثیر ورزش را پدیش

پژوهشی

مینو دادبان شهامت و همکاران

ایران) ،به میزان  50گرم به ازای هر  500گرم وزن بنن

 0/3 Naclدرصن ،با دوز تجمعی  5میلیگرم به ازای هدر

یوان و بهطور آزاد در اختیار آنها قدرار داد مدیشدن .)53

کیلوگرم وزن بنن دوز تجمعی  51میلیگرم/کیلوگرم)

کلیه اصول اخالقی آزمایشات یوانی براسا

رهنمودهای

انجمن فیزیولوژی امریکا رعایت و توسط کمیته اخدالم
دانشگا مازننران تأیین و تصویب شن است.

روش منل سازی سالمننی

قرار گرفتنن .)41

ومع آوری نمونه
 24ساعت پس از پایان پروتک :پژوهش ،آزمودنیها
در شرایط استرا ت و ناشتا ،بدا کتدامین  10میلدیگدرم/

پددس از یددک هفتدده خددوگرفتن یوانددات بددا محددیط

کیلوگرم وزن بنن) و زایالزیدن  1میلدیگرم/کیلدوگرم

آزمایشگا  ،منلسازی سالمننی به مدنت  3هفتده انجدام

وزن بنن) بیهوش شننن  .)51پس از تشریح ،کبدن آنهدا

شن .با تووه به اهناف پژوهش ،منلسدازی بدر روی 31

بهطور کام :برداشته و وزنکشی شدن؛ سدپس بخشدی از

سر رت انجام گرفت و  7سر دیگر بنون ایجاد سالمننی

آن بده عنددوان نمونده وددنا شدن و در نیتددروژن مدایع قددرار

گدرو ودوان) بداقی ماننندن .ایجداد مدنل سدالمننی ،بدا

گرفت و تا زمان انناز گیری سطوح پروتئینهای  Baxو

استفاد از دیگاالکتوز ساخت شدرکت  ،Sigmaآمریکدا)
محلول در نرمال سالین  0/3درصن ،روزانده  500میلدیگدرم
به ازای هر کیلدوگرم وزن بدنن ،بده روش تزریدق درون
صفاقی صورت گرفت .)41،42

برنامه تمرین هوازی
ابتنا یوانات گرو تمرین هدوازی بده مدنت یدک
هفته با نحو فعالیت بر روی نوار گردان آشنا شننن پنج
ولسه را رفتن و دوینن روی نوارگردان با سرعت  1-4متر
در دقیقه در شیب صفر درصن و به منت  1-50دقیقده).
برنامه تمرین اصلی شام 1 ،:ولسه در هفته و به طول مدنت
 1هفته بود که از ابتنای هفته چهارم الی نهم ،منلسازی
سالمننی اورا گردین .تمرینات شام :دوینن روی ندوار
گردان بدنون شدیب ویدژ ووندنگان بدا مدنت و شدنت
فزاینن از شروع تمرینات تا هفته پایانی از  41دقیقده بده
 12دقیقه و سرعت تمرین نیز از  51به  40متر در دقیقه) بود.
گرم کردن و سرد کردن رتها هر ولسه انجام میشن .)40

روش القای سمیت کبنی

 ،Bcl-2در دمای  -40دروه سانتیگراد نگهناری شن.

انناز

گیری بیان پروتئین های  Baxو Bcl-2

وهددت آنددالیز وسددترن بددالت ،بافددت کبددن بدده روش
مکانیکی کامالً هموژنیز شن و با استفاد

از بدافر RIPA

و مهارکننن پروتئاز ،پس از یک ساعت انکوباسدیون بده
منت  50دقیقه با دور  50000سانتریفیوژ شدننن .پدس از
تعیین غل ت به روش لوری به مقنار یکسان بر روی ژل
پلیاکریآلمین منت  510دقیقه در ولتداژ  30و آمپدر 400
الکتروفورز شن .سپس ،ژل به همدرا اسدفنجهدا و کاغدذ
 ،PVDFب ده صددورت سدداننویچی ،داخدد :تانددک بددالت
ساخت شرکت  ،Cleaver Scientificکشور انگلسدتان)
قرار گرفته و با ولتاژ  40و آمپر  420بده مدنت  40دقیقده
الکتروفدورز شدننن .پدس از انتقدال پدروتئینهدا از ژل بدده
کاغذ  ،PVDFکاغذ به منت یک شب در بالکینگ بدافر
شیک شن و پس از خالی کدردن بالکیندگ ،آنتدیبدادی
اولیه روی آن ریخته و به منت  4ساعت شیک داد شن.
کاغذ  3بار با  TBST 1Xشسته شن و پس از آن ،همرا
با آنتیبادی ثانویه رقیق شن به منت  5-4ساعت دیگدر

از ابتددنای هفتدده هشدددتم مددنلسددازی سدددالمننی،

شیک شن؛ سپس ،آنتیبادی ثانویه خالی شن و  3بار بده

آزمودنیهدای پدژوهش بده مدنت  51روز و همزمدان بدا

روش قب :شستشو داد شن .در انتها DAB ،به آن اضافه شن

منلسازی سالمننی و برنامده تمریندات ورزشدی ،تحدت

تا باننها نمایان شونن و سپس از باننها اسکن گرفته شن.
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قرار گرفتنن .غذای استاننارد پلت) ساخت شرکت بهپدرور

تزریق درون صفاقی دوکسوروبیسین و یا محلول سدالین

تاثير تمرین هوازی تداومي بر  Bax/Bcl-2و سميت کبدی

ارزیابی هیستوپاتولوژیکی بافت کبن

گرو ها تفاوت معنیدار ولی بدا گدرو  Aو  ASتفداوت

وهددت رنددگآمیددزی تریکددروم ماسددون ،قطعدداتی از

معنیداری نناشت

 .)p≤0/01مقایسده بیدان پدروتئین Bcl-2

آلمان) ،به منت  24ساعت تثبیت شدن و پدس از پاسداژ

 Yو  ADنسبت به دیگر گرو ها بود  .)p≤0/01هدمچندین،

بافتی ،برشهایی با ضخامت  1میکرون ،توسط میکروتدوم

میدزان بیدان پدروتئین  Bcl-2در گدرو  AExDنسدبت بدده

دوار منل  ،Shandon-As 325تهیده و بدر روی الم قدرار

گرو  AS ،Aو  ADتفاوت معنیدار داشدت .)p≤0/01

گرفتنن .سپس المها پس از رندگآمیدزی بده روشتدری

بررسی نسبت بیان  Bax/Bcl-2بین گرو هدای پدژوهش،

کروم ماسون 5مدورد مطالعده هیسدتولوژی قدرار گرفتندن.

اکی از پایین بودن معنیدار این نسبت در گدرو  Yنسدبت

رنگآمیزی تریکروم ماسون ،شناسایی رشتههدای

به تمامی گرو ها ،به غیر از گرو  AExSبود .)p≤0/01

کالژنی میباشن که به رنگ آبی مشاهن میشونن .برای

نسددبت بیددان  Bax/Bcl-2در گددرو  ADنیددز ،نسددبت بدده

بدده دسددت آوردن درصددن فیبددروز ،از هددر نموندده  1بددرش

تمامی گرو ها تفاوت معنیدار داشت .همچندین ،نسدبت

رنگآمیزی شن  ،توسط دوربین  DeltaPixنصب شدن

بیان  Bax/Bcl-2در گرو  AExDنسبت به گرو سدالین

روی میکروسددکو  ،Labomedبررسددی شددننن .تفسددیر

همتای خود تفاوت معنیداری نناشت ولی بدا دو گدرو

تصاویر با نرم افزار  Image Jانجام شدن؛ بدا کمدک ایدن

 Yو  ADتفاوت معنیداری داشت .)p≤0/01

اسا

نرمافزار ،ابتنا طیف رنگ آبی مربوط به ندوا ی فیبدروز
انتخاب وسپس سایر پیکس:های تصویر ذف و با شدمارش

الف

پیکس:های طیف فیبروز و تقسیم آن به ک :پیکس:های
تصویر ،میزان فیبروز محاسبه شن.

آنالیز آماری داد ها
پس از ومعآوری داد های خام ،وهت بررسی طبیعی
بودن توزیع داد ها از آزمون کولموگروف -اسدمیرنوف،

ب

برای بررسی تفاوتها در بین گرو های مورد مطالعه ،از
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی
استفاد شن .کلیه محاسبات آماری با استفاد از نرم افزار
 SPSSنسخه  45و در سطح معنیداری  p <0/01انجام شن.

یافته ها
نتددایج نشددان داد میددانگین بیددان پددروتئین  Baxبافددت
کبنی تصویر شدمار  )5بدهطدور معندیداری در گدرو

ج

سالمنن دریافتکننن دوکسوروبیسین  )ADباالتر و در
گرو ووان  )Yپایینتر از تمامی گدرو هدا بدود .)p≤0/01
میزان بیان پروتئین  Baxدر گرو  ،AExDنسبت به سایر
1. Masson-trichrom
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بافت کبن در فرمالین  50درصن سداخت شدرکت ،Merck

در گرو های پژوهش نیز ،اکی از تفاوت معندیدار گدرو

پژوهشی

مینو دادبان شهامت و همکاران

 .Bcl-2ج) نسددبت  Y .Bax/Bcl-2وددوان A .سددالمنن :AS .سددالمنن+
سددالین :AD .سددالمنن +دوکسوروبیسددین :AExS .سددالمنن +تمددرین+
سالین :AExD .سالمنن +تمرین +دوکسوروبیسدین * .معندیداری بدا .AD

پددژوهش اضددر نشددان داد القددای دوکسوروبیسددین
مووب افزایش بیان پروتئین  Baxو نسبت  Bax/Bcl-2و
نیز کاهش بیان پروتئین  Bcl-2و فیبروز بافت کبدنی در

مقایسه میزان فیبروز کبنی بدین گدرو هدا نشدان داد

گرو های پژوهش شن است .نتدایج مقایسده گدرو هدای

فیبدروز در گدرو  Yنسددبت بده تمدامی گددرو هدا بدهطددور

تمرینی نسبت به گرو های کنترل خود ،اکی از تفاوت

معنیداری پایینتر بود تصویر شمار  .)4همچنین میزان

معنیدار میانگین پروتئینهای Bax/Bcl-2 ،Bcl-2 ،Bax

فیبروز در گرو  ADنسبت بده تمدامی گدرو هدا تفداوت

و فیبروز کبنی میان آنها بود است؛ بهطوریکه تمرین

معنیدار داشت  .)p≤0/01میزان بیدان فیبدروز در گدرو

ورزشی هوازی قب :و طی درمان با داروی دوکسوروبیسدین

 ،AExDنسبت به سایر گرو ها تفاوت معندیدار ولدی بدا

در رتها ،بهطور مؤثری سدبب پیشدگیری از آپوپتدوز و

گرو  Aتفاوت معنیداری نناشت .)p≤0/01

فیبروز سلولهای سالم کبنی شن بود .با تووده بده ایدن
که اننام یاتی کبن ،اولین عضدوی اسدت کده از طریدق
ورین باب تمام موادی را که از را رود وذب میشدود
دریافت میکنن ،بنیهی است اثر سمی اکثر داروها روی
کبن ،زودتر از بقیه اعضا نمایان شود  .)47مطالعات نشدان
داد انن داروی شیمی درمانی دوکسوروبیسین ،با آسدیب
به غشای میتوکننری باعث افزایش آپوپتدوز در سدلولهدای
سددرطانی شددن و در ایددن میددان سددلولهددای سددالم برخددی
بافتهای سا  ،همچون کبن  )52،7،1،5را نیدز درگیدر
آسیب و آپوپتوز میکنن .اخیراً نشان داد شن است که
مسیرهای میتوکننریایی آپوپتوز ،نقش مهمدی در تن دیم
آپوپتددوز توسددط دوکسوروبیسددین دارنددن )53-51؛ از ایددن
میان پدروتئینهدای خدانواد  Bcl-2کده داوی دوگدرو
پروآپوپتوتیک 5همچدون Bak ،Bad ،Bax ،و  Bcl-xsو
آنتیآپوپتوتیک 4همچون Bcl-2 ،و  Bcl-xlمدی باشدنن،
نقشی فعال در آپوپتوز میتوکننریایی داشدته و بدا آسدیب
به غشاء میتوکننری و رهایش سدیتوکروم  ،Cموودب فعدال

تصویر شماره  :2درصن مسا ت فیبروز بافدت کبدنی رت هدای پدژوهش

شنن کاسپازها و در نهایت ،مر

توسط روش تری کروم ماسون که در آن کالژن ها بده رندگ آبدی

پددژوهشهددای پیشددین نشددان داد انددن کدده سددطوح بدداالی

c .)A

پددروتئین پروآپوپتوتیددک  Baxنسددبت بدده  Bcl-2کدده از

درآمن انن ،با بزرگنمدایی  a .400Xودوان  b .)Yسدالمنن

سدالمنن +سدالین  :d .)ASسدالمنن +دوکسوروبیسدین  e .)ADسدالمنن+
تمرین +سالین  f .)AExSگرو سالمنن +تمدرین +دوکسوروبیسدین
 * .) AExDمعنی داری با  ¥ .ADمعنی داری با AExD

سلول میشونن .)51،4

پروتئینهای مهاری آپوپتوز میباشن ،سدبب افدزایش آپوپتدوز
و کاهش بقا میشود  .)43،44،51نتایج پژوهش نشدان داد
1. Pro-Apoptotic
2. Anti-Apoptotic
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 ¥معنی داری با .AExD

بحث

تاثير تمرین هوازی تداومي بر  Bax/Bcl-2و سميت کبدی

AD

در بافت کبنی متعاقب القای دوکسوروبیسین مدیشدود .)5

باالتر از تمامی گرو های پژوهش بود تصویر شدمار .)5

مقایسه بین گرو ها نشان داد که نسبت  ،Bax/Bcl-2کده

پژوهشهای بسیاری همسدو بدا ایدن پدژوهش ،داکی از

سدلولی اسدت ،در گدرو ودوان

افزایش یافت؛ به طدوری کده سدطح  Baxدر گدرو

افددزایش پددروتئین  Baxیددا اسددتر

شاخصی از میزان مر

اکسددیناتیو ،متعاقددب

 )Yنسبت به تمامی گدرو هدا بده غیدر از گدرو ،AExS

تزریق دوکسوروبیسین بودنن )30،51،52؛ این پدژوهشهدا

کمتر بود که اکی از آپوپتوز کمتر و بقای بیش تر در

نشان دادنن دوکسوروبیسدین سدبب اخدتالل در عملکدرد

گرو های  Yو  AExSبود .القای دوکسوروبیسین سدبب

تددنفس میتوکنددنریایی ،آسددیب اکسددیناتیو و ضددایعات

افزایش نسبت  Bax/Bcl-2در تمامی گرو های دریافدت

هیسددتوپاتولوژیک و را انددناختن آپوپتددوز مددیشددود.

کننن بود ،به طوری که گرو  ADبیشترین تغییرات را

راهکار ورزشی مورد استفاد در این پدژوهش شدام1 ،:

داشت .این یافتههدا بدا پدژوهشهدای ،)4050 Kavazis

ولسه تمرین هوازی در هفته روی نوارگردان با رعایدت

 )4054 Ascensãoو شددریفی  )5331کدده نشددان دادنددن

اص :اضافه بار به منت  1هفته بدود .بیدان پدروتئین ،Bax

القددای دوکسوروبیسددین باعددث افددزایش پددروتئینهددای

در گرو های دریافتکننن دوکسوروبیسین که مناخلده

پروآپوپتوتیک میشود همسو میباشن  .)30،51،52همچندین،

تمرین ورزشی داشتنن نسبت به گرو های کنترل خدود،

نتددایج نشددان داد نسددبت  Bax/Bcl-2در گددرو

به طور معنیداری کاهش پینا کرد بود .ذوالفقدارزاد و

نسبت به گرو همتای بنون تمرین خود  ،)ADبه طدور

همکاران  ،)4053دریافتنن اثر پیش درمدان سده و شدش

معنیداری پایین تر بود و این شاهن خدوبی بدرای توویده

هفته تمرین هوازی قب :از القای دوکسوروبیسین ،سدبب

اثرات مثبت ورزش بر کاهش آپوپتوز کبنی مدیباشدن.

کاهش سطوح مالون دیآلنئین و افدزایش سوپراکسداین

شریفی و همکداران  ،)5331در پدژوهش خدود کده اثدر

دیسموتاز میشود  .)1ا تمال میرود مهار اکسینانت هدا

سدلولی

و تن

یم مثبت آنتدی اکسدینانهدا در بیدان پدروتئین Bax

پیش درمدان تمدرین هدوازی بدر بیدان ژن مدر

AExD

برنامهریزی شن بطن چپ متعاقب القای دوکسوروبیسدین

نقش داشته باشن .تمدرین اسدتقامتی بدا تحریدک یرفیدت

در موشهدای صدحرایی مدنل سدالمننی بررسدی کدرد

اکسیناتیو مایت

بودنن ،دریافتنن که انجام تمرین هوازی قب :و طی القای

میکنن  .)35قرار گرفتن مناوم در معرض فشدار ناشدی از

دوکسوروبیسین از افزایش نسبت  Bax/Bcl-2و کداهش

تمرینات استقامتی میتوانن سازگاریهای آنزیمی را که

بیان ژن  Bcl-2ناشی از تزریق دوکسوروبیسین پیشگیری

مسددئولیت کدداهش اسددتر اکسایشددی را بددر عهددن دارنددن،

میکنن  .)51پژوهشهای پیشدین داکی از تن دیم منفدی

افزایش دهن  .)34نتایج نشان داد بیدان پدروتئین  Bcl-2در

شاخصهای اکسینانی و تن یم مثبت فعالیت آنتیاکسینانی

گرو  ADنسبت به تمامی گرو هدا ،بدهطدور معندیداری

پدددس از ورزش مدددن م بدددود  .)34،55،50بررسدددیهدددای

پایینتر بود و  1هفته تمرین استقامتی تناومی سبب بیدان

هیستوپاتولوژیک پژوهش اضدر ،نشداندهندن افدزایش

باالی پروتئین  Bcl-2در گرو  AExDنسدبت بده گدرو

میزان فیبروز ،پس از القای دوکسوروبیسین در گرو های

 ADشددن بددود .ایددن نتددایج ،همسددو بددا نتددایج اشددرفی و

پدژوهش بدود تصددویر شدمار  .)4مطالعددات قبلدی نشددان

همکاران  )5333میباشن که اثر  1هفته تمدرین ندوارگردان

داد انن دوکسوروبیسین در دوزهدای بداال باعدث سدمیت

استقامتی را بدر مسدمومیت بافدت کبدنی ناشدی از القدای

گسددترد کبددنی و در دوزهددای پددایین سددبب تغییددرات

دوکسوروبیسین در موشهای صحرایی ووان بررسی کرد

غیرطبیعددی ،همچددون انحطدداط پددورت کبددنی ،افددزایش

بودنن و دریافته بودنن این تمریندات باعدث تن دیم منفدی

آپوپتوز و فیبروز پری پرتال میشود  .)33آسیب کبدنی،

ضناکسایشی هر فرد در برابر استر
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بیان پروتئین  ،Baxمتعاقب القای مدزمن دوکسوروبیسدین

شاخصهای اکسینانی و تن یم مثبت فعالیت آنتیاکسینانی

پژوهشی

مینو دادبان شهامت و همکاران

کبن از الت خاموش به الت فعال تبنی :شن و سبب

کبن ،از طریق یک مسیر وابسته به  NF-jBمنجر بده بیدان

افزایش فاکتورهای فیبروژنیک شن و باعث تن یم منفی

پروتئین آنتیآپوپتوتیدک  Bcl-2و  Gadd45βو کداهش

فیبروبالستهای انقباضی و نیز افزایش تولیدن پدروتئینهدای

آپوپتدددوز مدددیشدددونن  .)37،31بدددرای شدددفافتدددر شدددنن

مدداتریکس خددارج سددلولی از وملدده ،کددالژن ،االسددتین،

مکانیزمهای ا تمالی ،نیاز به پژوهشهدای بدیشتدری در

المینین و فیبرونکتین شن که منجر به تخریدب و فیبدروز

این زمینه میباشن تا راهکاری برای پیشدگیری از فیبدروز

میشود  .)32فیبروز کبدنی ،در اثدر تجمدع بدیش از دن

کبنی که در آن توانایی تکثیر و بازسازی هپاتوسیتهای

پروتئینهای ماتریکس برون سدلولی ،بده ویدژ کدالژن و

مووددود در مقابدد :دوکسوروبیسددین بددهطددور چشددمگیری

اغلب به دنبال آسیبهای مزمن کبنی ایجداد شدن و منجدر

کاهش مییابن ،شناسایی شدود .بده طدور خالصده ،نتدایج

به تغییر ساختاری کبن ،اختالل در عملکرد هپاتوسیتهدا

مطالعة اضر اکی از آن است که تمرین من م هوازی

و در نتیجه نارسایی کبنی میشود .)31

پیش درمان ،توانسدت میدزان آپوپتدوز سدلولهدای سدالم

نتددایج پددژوهش نشددان داد کددمتددرین میددزان فیبددروز،

کبنی را از طریق کاهش بیدان پدروتئین  Baxو افدزایش

مربوط به گرو  Yو بیشترین فیبدروز مربدوط بده گدرو

بیان پروتئین  ،Bcl-2کاهش دهن .همچندین ،در گدرو هدای

 ADبود و تمرین ورزشی در گرو  AExDنسبت بده گدرو

تمرینی ،نسبت  Bax/Bcl-2نیز کداهش یافدت کده تأییدن

بنون تمدرین  ،ADمیدزان فیبدروز را بدهطدور معندیداری

دیگددری در کدداهش میددزان آپوپتددوز و افددزایش بقددای

کاهش داد بود؛ این نتیجه شداهن ایدن مدنعا اسدت کده

سلولهای سالم کبنی میباشن.کاهش فیبروز کبنی نیدز در

ورزش هوازی من م تی با ووود تزریدق دوکسوروبیسدین

کنار کاهش میزان آپوپتوز پس از القای دوکسوروبیسین

میتوانن میزان فیبروز را کاهش دهن .ایدن نتدایج همسدو

در گرو های تمرینی ،روزنهای روشن در وهت کداهش

با پژوهشهای قبلی بود که دریافته بودنن تمرین هدوازی

عوارض داروی دوکسوروبیسین مدیباشدن .بدا تووده بده

قب :از القای دوکسوروبیسین ،میتوانن سمیت کبدنی را

نتایج اص :از این پژوهش ،میتوان به تمرینات هدوازی

از طریق کداهش سدطوح  MDAو افدزایش معندیدار در

قب :از شروع درمان با دوکسوروبیسین ،به عنوان راهکاری

سطوح آنزیم  ،SODکاهش دهن .)34

غیردارویی در برابر آپوپتوز و فیبروز سلولهای سالم کبنی

سادات سینی و دبینی روشدن  ،)4057در پژوهشدی
به ایدن نتیجده دسدت یافتندن کده تمریندات هدوازی روی
نوارگردان تا

نودی باعث کداهش اندنک  MDAو AIF

ناشی از عوارض دوکسوروبیسین ،تووه بیشتری نمود.

سپاسگزاری

و نیز افزایش اننک  SODو در نتیجه کاهش ناچیزی در

این مقاله اص :بخشی از پایاننامده مقطدع دکتدری

سطح سمیت کبنی رتهای سالمنن درمقاب :دوکسوروبیسدین

میباشن و نویسننگان از فدراهمسدازی مقدنمات اودرای

میشود  .)55با تووده بده نتدایج پدژوهش اضدر بده ن در

پروتک :مطالعاتی توسط دانشکن علوم ورزشی دانشگا

میرسن عوام :آنتیآپوپتوتیک دیگدری غیدر از عوامد:

مازننران و همچنین مشاور علمی دکتر ا مدن پارسدایی

یاد شن در کاهش آپوپتوز و فیبروز در یوانات تمرین

فر و دکتر زهر م اهری قنردانی میکننن.
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