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Aims Breast cancer is the most common cancer among women that usually begins with 
abnormal growth and division of different breast cells. There is some evidence that there 
is an inverse relationship between levels of antioxidants and the risk of breast cancer. The 
purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks resistance training on some 
antioxidant/oxidative indexes in postmenopausal women with breast cancer.
Materials & Methods In this semi-experimental study, in 2014, 30 postmenopausal women 
with breast cancer in Khorramabad city were selected by available sampling method and 
randomly divided into 2 groups: experimental group (n=16) and control group (n=14). The 
experimental group performed resistance training for 8 weeks, which started from 30% 1RM 
(one repetition maximum) and reached 45-50% 1RM at the end of the eighth week. Blood 
samples were taken from subjects for the measurement of superoxide dismutase (SOD), 
glutathione peroxidase (GPX) and malondialdehyde (MDA) serum levels, 48 hours before 
and after the training protocol. Data were analyzed by SPSS 19 software using independent 
t-test and dependent t-test.
Findings After performing 8 weeks of resistance training, serum levels of SOD and GPX 
significantly increased and MDA levels decreased significantly (p<0.05), but changes in 
control group were not significant (p>0.05).
Conclusion Resistance training for 8 weeks increases antioxidant indexes and decreases 
oxidative indexes in postmenopausal women with breast cancer.
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  دهیچک

که معموًال بر اثر رشد ترین سرطان در بین زنان است  سرطان پستان شایع اهداف:
 دارد وجود شواهدی شود. های مختلف سینه آغاز می و تقسیم غیرطبیعی سلول

 به ابتال خطر و ها اکسیدان آنتی بین سطوح معکوسی ارتباط دهد می نشان که
 تمرین هفته ۸ دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر وجود پستان سرطان

 به مبتال یائسه زنان اکسیدانی/انیاکسید آنتی های شاخص برخی بر مقاومتی
  پستان بود. سرطان

زنان نفر از  ۳۰ ، تعداد۱۳۹۳در سال  تجربی نیمه در این پژوهش ها: مواد و روش
 دسترس گیری در روش نمونه بهآباد  یائسه مبتال به سرطان پستان شهرستان خرم

) نفر ۱۴( کنترل و) نفر ۱۶( تجربی دو گروه به طور تصادفی انتخاب شده و به
هفته و هر هفته سه جلسه تمرین مقاومتی  ٨مدت  به تجربیگروه  شدند. تقسیم

- ۵۰% یک تکرار بیشینه شروع شد و به ۳۰از ها  را انجام دادند که این تمرین
های خونی برای  % یک تکرار بیشینه در پایان هفته هشتم رسید. نمونه۴۵

 (GPX)پراکسیداز  اتیون، گلوت(SOD)سنجش سطوح سرمی سوپراکسیددیسموتاز 
ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی از  ۴۸، (MDA)آلدئید  دی و مالون
و با استفاده از  SPSS 19 افزار کمک نرم به ها ها گرفته شد. داده آزمودنی

   .قرار گرفتند تحلیل و مورد تجزیه وابسته T و مستقل Tهای  آزمون
 GPXو  SODن مقاومتی، سطوح سرمی هفته تمری ۸پس از اجرای  ها: یافته

داری کاهش یافت  طور معنی به MDAداری افزایش و سطوح  طور معنی به
)۰۵/۰p<۰۵/۰دار نبود ( )، ولی تغییرات گروه کنترل معنیp>.(  

اکسیدانی  آنتی های شاخص باعث افزایش مقاومتی تمرین هفته ۸: گیری نتیجه
  شود. پستان می سرطان به تالمب یائسه زنان های اکسیدانی و کاهش شاخص

، (MDA)آلدئید  دی سرطان پستان، تمرین مقاومتی، مالون ها: کلیدواژه

  (GPX)پراکسیداز  ، گلوتاتیون(SOD)سوپراکسیددیسموتاز 
  

 ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ افت:یخ دریتار

  ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ رش:یخ پذیتار
  f.fathollahi1363@gmail.comسنده مسئول: ینو*

  

  مقدمه

زنان است که معموالً بر اثر  ترین سرطان در بین سرطان پستان شایع
شود،  های مختلف سینه آغاز می رشد و تقسیم غیرطبیعی سلول

. [1]شود زن، یک نفر به سرطان پستان مبتال می ٨طوری که از هر  به
های غربی   های زنان به کشور سوم از کل سرطان در حدود یک
های درمانی برای بهبود سرطان  . انواع روش[1]یابد اختصاص می

درمانی، جراحی، پرتودرمانی  شود، از جمله شیمی تان استفاده میپس
 )هرسپتینبا نام تجاری ( درمان هدفمند با داروی تراستوزومابو 
درمانی،  شیمی در استفاده مورد و موثر بسیار داروهای از . یکی[2]

 کاربردهای وجود با. [3]است (DOX) دوکسوروبیسین آنتراسایکلین
 باقی بحث مورد دوکسوروبیسین اثر نحوه ارسازوک بالینی، وسیع
 را سرطان درمان اغلب غیرهدف های بافت به آسیب. است مانده

 دوکسوروبیسین سمیت برای ارجح بافت قلب، و کند می پیچیده

 اثر کبد و کلیه مغز، مثل ها ارگان سایر بر همچنین دارو این است.
   .[4]گذارد می

ضدسرطان افزایش  اولین نتیجه سرطان و مصرف داروهای
مواد  م،زطور طبیعی طی متابولی بدن به های آزاد است. رادیکال

 كند. تولید می (ROS) اکسیژن های آزاد نام رادیكال شیمیایی به
بر ثانویه در مسیرهای انتقال پیام نقش دارند  عنوان پیام این مواد به

 ها را از و همچنین به سیستم ایمنی كمك كرده و میكروارگانیزم
و در حالت  شدهدر میتوكندری تولید  عمدتاً  ROS .[5]برند بین می

 .[6]شود فعالیت بسیار بیشتر از حالت استراحت ایجاد می
چه در مقادیر معین برای اعمال بدن ضروری  اگر ،های آزاد رادیكال
 ناپذیر ولی در مقادیر بیشتر باعث ایجاد آسیب جبران ،هستند

 یدی سلول از جمله لیپیدهای غشا،به تركیبات كل) (اكسیداسیون
شوند و از این  ها می ها و پروتئین كربوهیدرات اسیدهای نوكلئیك،

طریق بسیاری از عملكردهای فیزیولوژیك را تحت تاثیر قرار 
 طور طبیعی نسبت به روند پیری، شوند فرد به دهند و باعث می می

ن ها همچو عروقی و سایر بیماری -های قلبی بیماری سرطان،
   .[9-7]پذیر شود آرتروز آسیب

دهند در بیمارانی که دچار عود سرطان  همچنین تحقیقات نشان می
های آزاد بسیار  اند، مقادیر رادیکال درمانی شده پستان بعد از شیمی

 اکسایشی تخریب های آزاد سبب باال بوده است. رادیکال
 چربی، پراکسید به منجر در نتیجه و شده زیستی های مولکول
 اکسایشی فشار است ممکن .[10]شوند می سرطان و ژنی جهش
توسط  تلیوم اپی تخریب. شود پستان سرطان گسترش سبب

 فیبروبالست، هیپرپالزی تکثیر های آزاد اکسیژن سبب رادیکال
 .شود می پستان سرطان نهایتاً  و سلولی آتیپی فیبروبالست،

 اختالل به ویژه به اکسایشی درجه فشار به پستان سرطان گسترش
 مربوط اکسایشی دفاع اکسیژن و فعال های گونه بین تعادل در

 دفاع و اکسیژن فعال های گونه بین تعادلی ها سلول در. است
 استرادیول، متابولیزم طریق از ROSدارد.  وجود ضداکسایشی

 تولید مصرفی های کالری و اتانول ،چندگانه غیراشباع های چربی
 گسترش در مهم خطرزای عوامل جمله زا موارد این تمام. شود می

مخرب  آثار توانند می ها اکسیدان آنتی .هستند پستان سرطان
ROSارتباط دهد می نشان که دارد وجود شواهدی .کنند خنثی را 

 سرطان به ابتال خطر و ها اکسیدان آنتی بین سطوح معکوسی
   .[11]دارد وجود پستان
 وابسته قلبیکردن  دعملب برابر در ورزش که دهند می نشان شواهد

 تمرین عنوان مثال، به. کند می محافظت آن از دوکسوروبیسین به
 قلبی مسمومیت برابر در بدن دفاع قبل، از است ممکن استقامتی

 که باورند این بر محققان. [12]کند تقویت را دوکسوروبیسین
 از فراتر شرایط و باشد مضر تواند می خود ورزش از ناشی استرس
 جانبی اثرات از بعضی. [13]کند تشدید را بیماری طبیعی محدوده

 داده نسبت (ROS) اکسیژن فعال های گونهکردن  تولید به ورزش
 پی در استقامتی تمرین اکسیژن در زیادی مقدار مصرف. است شده

 ROS تولید ها، بافت به خون جریان مجدد ریزش -ایسکمی پدیده
یکی از  .[14]شود می سایشیاک استرس به منجر و دهد می افزایش را

های تمرینی رایج تمرین مقاومتی است که مزایای سایر  روش
  های تمرینی از جمله نیاز کمتر به اکسیژن را دارد.  روش

ای در زمینه اثر تمرین  الزم به ذکر است که تاکنون هیچ مطالعه
اکسیدانی/اکسیدانی بر زنان مبتال به  های آنتی مقاومتی بر شاخص

اند یافت  درمانی نموده پستان که با دوکسوروبیسن شیمیسرطان 
 تمرین هفته ۸ نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر
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 زنان اکسیدانی/اکسیدانی آنتی های شاخص برخی بر مقاومتی
  پستان انجام شد. سرطان به مبتال یائسه

  

 ها مواد و روش

یائسه مبتال به  زناندر بین  ۱۳۹۳در سال  تجربی نیمه این پژوهش
 برای انجام مطالعه،. آباد انجام شد سرطان پستان شهرستان خرم

عنوان نمونه آماری  گیری در دسترس به روش نمونه نفر به ۳۵
 ۱۸( تجربی دو گروه به طور تصادفی به نفر ۳۵ انتخاب شدند. این

نفر در هنگام آزمون از  ۵شدند که  تقسیم) نفر ۱۷( کنترل و) نفر
  نفر ۳۰های مربوط به  آزمون انصراف دادند و در نهایت دادهحضور در 

مورد مطالعه قرار  کنترل) گروه نفر در ۱۴ تجربی و گروه نفر در ۱۶(
رسیدن  اتمام معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از؛ به .گرفت

درمانی و انجام دارودرمانی در حال حاضر، نداشتن  مراحل شیمی
ماه قبل،  ۱۲ماه قبل، عدم مصرف سیگار از  ۱۲هیچ دوره قاعدگی از 

عدم مصرف الکل، گذشتن حداقل یک سال از زمان جراحی و 
 دیابت، پرفشارخونی قلبی، های همچنین عدم ابتال به بیماری

 عفونت، ذهنی، بیماری تیروئیدی، بیماری کنترل، غیرقابل
 ر دربیشت یا% ۱۰ میزان به وزن تغییر ایمنی، یا هورمونی ناهنجاری

 تمرین برنامه در را آنها شرکت که مشکلی هر گونه گذشته و ماه ۶
   .نماید مختل مقاومتی

ها توضیح داده شد که  به آزمودنیهای خونی:  گیری شاخص اندازه
گیری خــونی در قبــل از آزمــون و پــس از  ساعت قبــل از نمونــه ۴۸

آزمــون در هــیچ گونــه فعالیــت بــدنی شــرکت نکننــد. خــونگیری از 
ساعت قبل از اولین جلسه تمرینــی و  ۴۸ها در دو مرحله ( دنیآزمو
ساعت ناشتایی  ۱۲ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین) متعاقب  ۴۸

بازویی  لیتر خون از ورید پیش میلی۱۰شبانه انجام شد. در هر مرحله 
 ۱۰مدت  به دور در دقیقه ۱۵۰۰های خونی با  بیماران گرفته شد. نمونه

سرم ســانتریفیوژ شــدند. ســپس ســرم بــرای  دقیقه برای جداسازی
های ویژه اپندروف، توزیع و  های مورد نظر در ظرف سنجش شاخص

یزر    داری شد.  نگه -C۸۰°بالفاصله در فر
از کیت االیزا  SOD و GPXهای  آنزیم ریداگیری مق برای اندازه

)CAYMAN(و  %۵/۴به ترتیب با ضریب تغییرات  ؛ ایاالت متحده
و  %۰/۵و ضریب تغییرات  لیتر وگرم بر میلینان۹۵/۱ حساسیت
 مقدار همچنین .شد استفاده لیتر میکروگرم بر میلی۰۴/۰ حساسیت

MDA  مخصوص از کیتبا استفاده )cusabioضریب با ایتالیا) ؛ 
مورد سنجش  لیتر میلی در نانومول۷ حساسیت و% ۷/۳ تغییرات

   دند.شگیری  تمام متغیرها با دستگاه االیزا اندازه .قرار گرفت
هفته  ۸مدت  پروتکل تمرین مقاومتی بهپروتکل تمرین مقاومتی: 

 (1RM)جلسه در هفته اجرا شد. در ابتدا یک تکرار بیشینه  ۳و 
  تعیین شد: رو به ورافراد با استفاده از فرمول 

  

1RM =
جاشده جابه �کیلوگرم� وزنه 

[1.0278 − کرارت تا خستگی) (تعداد  × 0.0278]
 

  

کردن با انواع حرکات کششی و  دقیقه گرم ۱۰برنامه تمرین شامل 
تنه بود که زیر نظر مربی انجام  نرمشی در عضالت باالتنه و پایین

شد. پروتکل اصلی تمرین مقاومتی شامل حرکات پرس پا، پرس 
کردن زانوها (پشت ران)، سرشانه، پشت  سینه، حرکت پارویی، خم

کردن زانو (جلو پا) و جلو بازو بود. برنامه تمرین مقاومتی   باز بازو،
های اول و  ای که در هفته گونه رونده انجام شد، به صورت پیش به

 ۱۰ست با  ۳های سوم و چهارم  تکرار، در هفته ۱۲ست با  ۲دوم 
های  تکرار و در هفته ۸ست با  ۳های پنجم و ششم  تکرار، در هفته

عالوه، برنامه تمرین  تکرار انجام شد. به ۶ا ست ب ۴هفتم و هشتم 
-۵۰% یک تکرار بیشینه در شروع تمرین به ۳۰مقاومتی مذکور از 

زمان  % یک تکرار بیشینه در پایان هفته هشتم رسید. مدت۴۵
دقیقه در نظر گرفته شد. همچنین  ۲استراحت بین تکرارها نیز 

دقیقه حرکات  ۱۰مدت  ها در انتهای هر جلسه تمرینی به آزمودنی
ها در زمان  کردن را اجرا نمودند. در ضمن، زمان اجرای پروتکل سرد

  عصر بود.
 SPSS 19 افزار از نرم استفاده با ها دادهها:  داده تحلیل و تجزیه

 از ها داده توصیف برای .قرار گرفتند تحلیل و مورد تجزیه
 بررسی اثر برای و پراکندگی و مرکزی توصیف های شاخص

 با ابتدا منظور، این برای. شد استفاده استنباطی آمار از ریدا معنی
ها  داده توزیع نحوه اسمیرنوف - کولموگروف آزمون از استفاده
 T آزمون از ،ها داده توزیع بودن طبیعی به توجه با شد و بررسی

 و گروهی بین های تفاوت بررسی برای ترتیب به وابسته T و مستقل
  .شد استفاده وابسته یمتغیرها مقادیر گروهی درون

  

   ها یافته

سال و در گروه تجربی  ٠٠/٥٨±٣٠/٦میانگین سنی در گروه کنترل 
  سال بود. ٠١/٥٦±٩٠/٩

در  MDAو  SOD، GPX سرمی سطوحگروهی، بین  در بررسی درون
 تفاوتمقاومتی  نیتمر هفته ۸ی اجرا از پس و قبلتجربی  گروه

آزمون  طوری که در مرحله پس دار مشاهده شد، به آماری معنی
 سطوح، افزایش SOD ۹/۲% سرمی سطوحآزمون  نسبت به پیش

کاهش  MDA ۹/۱۱% سرمی سطوحو  % افزایشGPX ۸/۱۱ سرمی
  دار نبود. یافت، ولی تغییرات گروه کنترل معنی

 MDAو  SOD، GPX سرمی سطوحگروهی،  در بررسی تغییرات بین
داری نداشت، ولی  آزمون تفاوت معنی بین دو گروه در مرحله پیش

دار مشاهده شد  وت معنیاآزمون بین دو گروه تف در مرحله پس
  ).۱ (جدول

 هاز مداخلهای خونی در دو گروه قبل و بعد  شاخص گروهی بین و گروهی درون غییراتتبررسی ) ١ جدول

  آزمون پسمرحله   آزمون پیشمرحله   هامتغیر
  گروهی بینتغییرات   گروهی درونتغییرات 

 داری سطح معنی  tمقدار  داری سطح معنی tمقدار 

  )لیتر میلی در نانوگرم( سوپراکسیددیسموتاز
  ۰۱۲۳/۰  ۲۱/۳۳  ۰۰/۲۲۹۹±۳۰/۳۰۱  ۷۴/۲۳۱۳±۶۰/۳۰۳  کنترلگروه 

۵۸۷/۵- ۰۰۱/۰  
  ۰۰۱/۰  ۳۰/۵۱  ۵۰/۲۳۲۸±۲۰/۱۷۵  ۰۵/۲۲۶۴±۳۰/۱۹۲  تجربیگروه 

  )لیتر میلی در نانوگرم( کسیدازاپر گلوتاتیون
  ۴۳۵/۰  ۴۳/۵۷  ۶۵/۸±۵۹/۰  ۷۳/۸±۶۶/۰  کنترلگروه 

۲۱۵/۷ -  ۰۰۱/۰  
  ۰۰۰۱/۰  ۰۹/۶۳  ۴۵/۹±۱۸/۰  ۴۵/۸±۱۴/۰  تجربیگروه 
  )لیتر میلی در نانومول(آلدئید  دی مالون
  ۳۳۵/۰  ۶۱/۷۱  ۹۱/۳۳±۵۹/۲  ۰۷/۳۳±۰۱/۲  کنترلگروه 

۷۴/۶  ۰۰۰۱/۰  
  ۰۰۱۲/۰  ۳۰/۴۳  ۹۰/۲۹±۰۹/۴  ۴۷/۳۳±۳۶/۳  تجربیگروه 
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  بحث

 برخی بر مقاومتی تمرین هفته ۸ اثر بررسیهدف مطالعه حاضر، 
 سرطان به مبتال یائسه زنان اکسیدانی/یاکسیدان آنتی های شاخص
  بود. پستان

 برخی بر مقاومتی تمرین هفته ۸ ،حاضر پژوهش نتایجبراساس 
یائسه مبتال به سرطان  زنان اکسیدانی/یاکسیدان آنتی یها شاخص

 کنترل گروه بین بارزی اختالف اینکه به توجه با .بود گذارپستان اثر
 از مقاومتی تمرین که کرد عنوان توان می ،شد دیده تجربی گروه و

 های رادیکال تولید کاهش باعث ها اکسیدانت آنتی افزایش طریق
 باعث مقاومتی تمرین هفته ٨ حاضر تحقیق در. ه استدش آزاد

نسبت به  تجربین گروه آزمو پس در SOD سطوح %۹/۲ افزایش
 و میازاکی اتتحقیق نتایج با تحقیق این نتایج. دش آزمون پیش

 همخوانی همکاران و گون و [16]همکاران و تائوها  ،[15]همکاران
 میتوکندری در سازگاریتوان  می را سازگاری این علت .[17]دارد

 زنان در ورزشی فعالیت رسد می نظر به حال هر به. دانست عضله
را افزایش  سرمی SOD میزان پستان سرطان به مبتالیائسه 

 کاهش آزاد، یها رادیکال تولید کاهش امر این پیامد کهدهد  می
 پستان سرطان رخداد زربا خطر کاهش سرانجام و اکسایشی تخریب

 سطح کاهش شد، بیان تر پیش که طور همان .است
 سلول شده یریز تواند مرگ برنامه می SOD ویژه به ها اکسیدان آنتی

 پستانی بافت ویژه به ها بافت شدن سرطانی سبب و کرده مختل را
   .شود

 GPX سرمی مقادیر باعث افزایش مقاومتی تمرین همچنین
. تجربی شد گروه در %۹/۱۱میزان  به MDA کاهشو % ۸/۱۱میزان  به
 مورد در یپایدارتر یها یسازگار SOD برخالف حاضر، تحقیق در

GPX [18]جواراتنام و کارانت. شد گزارش ورزشی فعالیت به نسبت 
 باعث ورزشی تمرین کهکردند  گزارش [19]همکاران و مارش و

شود.  می ورزشی فعالیت از پس استراحت در GPX مقدار افزایش
 دیگر به نسبت GPX که باورند این بر پژوهشگران

. کند می ایجاد رای بهتر تمرینی یسازگار آنزیمی های اکسیدان آنتی
 تولید مسیر نهایی فرآورده ،GPX که است این موضوع این دلیل
ROS دلیل همین به و برد می بین ازرا  پراکسیدهیدروژن یعنی 

 آنزیمی اکسیدان آنتی این رو، این از. است پایین نسبتاً  آن فعالیت
 که آنجایی از. دهد ورزشی نشان می فعالیت با را یسازگار بهترین

GPX مقدار به ROS بهترین اینکه به توجه با واست  حساس بسیار 
 یبرا رسد می نظر به بنابراین ،دارد اکسایشی فشار با را یسازگار
   .[20]باشد آنزیمیاکسیدان  آنتی ترین مهم سلول یپایدار حفظ
 از ناشی قلبی عضله آسیب بالینی هاینشانه وجود رغمعلی

 موجب دارو این که موضوع اینشدن  مشخص و دوکسوروبیسین
 اصلی مکانیزم شناخت ،شود می سلول در فراساختاری تغییرات

. است دشوار بسیار امری ،دوکسوروبیسین از ناشی قلبی مسمومیت
 شده پیشنهاد موضوع این برای متعددی هایمکانیزم حال، این با

 ,20]پروتئین سنتز و اسیدنوکلئیک مهار اکسایشی، استرس است؛

 و آدرنرژیک عملکرد در تغییر ،[22]عروق هایگشادکننده رهایی ،[21
 انتقال تعدیل ،[24]لیزوزومی تغییرات ،[23]کیناز آدنیالت فعالیت

 آهنمتابولیزم  در تغییر و [25]عضالنیغشای  در یون کلسیم
 ذکر فرآیند این در درگیر هایمکانیزم ترینمهمعنوان  به ،[26]سلولی

 هایرادیکال حد از بیش تولید پی در اکسایشی استرس. اندشده
 عضله آسیبتوسعه  در را مهمی نقش تی،اکسیدان آنتی نقص و آزاد

  . [5]کندمی بازی DOX از ناشی قلبی

غشای  به کیناز کراتین اتصال کاردیولیپین همراه دوکسوروبیسین
 مهم هایآنزیم فعالیت و کندمی بلوکه را میتوکندریایی داخلی

 تجمعدهد.  می کاهش را کاردیولیپین به وابسته میتوکندریایی
 زنجیره از ای در میتوکندری با مجموعه دوکسوروبیسین هایمولکول
 انتقال دوکسوروبیسین به الکترون یک که (جایی الکترون انتقال

. [28 ,27]شود می ردوکس چرخه کار به شروع به منجر یابد)می
 رادیکال شکل تشکیل برای و شده میتوکندری وارد دوکسوروبیسین

 .دهد می واکنش میتوکندریایی مجموعه با کوئینون نیمه واسطه
 ROS و داده واکنش O2 با دوکسوروبیسین کوئینون نیمه شکل این

 زیستی هایمولکول با تواندمی ROS. [29]کندمی تولید را
 نوکلئیک اسیدهای و هاپروتئین ها،چربی شاملمجاور  میتوکندری

 DNA با دوکسوروبیسین که است شدهمشخص . دده واکنش
دهد  می را ترکیبی تشکیل ودهد  می نشان واکنش نیز میتوکندری

 اکسیداسیون و هاپروتئین بیان میتوکندری، طبیعی عملکرد با که
  . [30]نمایدمی مداخله چربی

تولیدشده توسط  ROS از ناشی لیپیدی پراکسیداسیون
 همکاران و سوآمی زمینه این در. است شده یددوکسوروبیسین تای

 قلبی عضله آسیب به منجر دوکسوروبیسین القای که داشتند اظهار
(سوپراکسیددیسموتاز، کاتاالز  هاتاکسیدان آنتی در کاهش طریق از

 اکسایشی هایشاخص در افزایش وو گلوتاتیون) 
ه شدآلدئيد)  دی فسفوکیناز و مالون دهیدروژناز، کراتین (الکتات

 حاضرپژوهش  از آمده دست هب نتیجه با همسو نتیجه این. [31]است
 دوکسوروبیسین تزریق کردند عنوانهمکاران  و آمراست. همچنین 

فسفوکیناز  (کراتین CPK-MB فعالیت دردار  معنی افزایش موجب
MB(، یامحتو کاهش و آلدئید دی مالون و دهیدروژناز الکتات 

 با نیز محققان اینپژوهش  نتیجه. [32]ه استشد قلبی گلوتاتیون
  . دارد همخوانی حاضرپژوهش 

 تاثیر غذایی و رژیم کنترل عدم ،این مطالعه یها تیاز محدود
  بود. مختلف دوز با یمصرف داروهای

 سرطان به مبتال زنان شود می پیشنهاد تحقیق این نتایج به توجه با
 معالج شکزپ نظر با، اکسایشی فشار کاهشمنظور  به پستان

عنوان یک  به مقاومتیو از تمرین  دهند انجام را مقاومتیتمرین 
  .کنند استفاده یمکمل درمانی غیرداروی

  

  گیری نتیجه

 یاکسیدان آنتی های شاخص باعث افزایش مقاومتی تمرین هفته ۸
 سرطان به مبتال یائسه زنان اکسیدانیهای  و کاهش شاخص

  شود. می پستان
  

 را ما این مطالعه انجام در که بیمارانی تمامی از و قدردانی: تشکر
  .نماییم می تشکر و تقدیر کردند، یاری

 کد طبق اخالقی جنبه از طرح این :اخالقی تاییدیه
SH/473/365 است.رسیده  تایید به  

  .ندارد وجود مطالعه این برای منافعی تعارض :منافع تعارض
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