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 ده چکی

درمان فعاليت اثرات پيش  ، ديگرهاي مختلف و ازسويبر بافت  دوکسوروبيسين  کنندةسو، اثرات مسموميکاز

پيش  ثير  ، اما تأشناخته شده استهاي صحرايي جوان  هاي قلب و کبد رتبر بافت  DOX    قبل از القايورزشي  

با  پژوهش حاضر  مشخص نيست؛ بنابراين    کامالًژه در بافت ريه  ويهاي سالمند بهبر رت درمان فعاليت ورزشي  

تعداد    .و اثر پيشگيرانة تمرين هوازي انجام شد  DOX    دنبال مسموميت باهدف مقايسة تغييرات بافت ريه به

   (،گرم  8/374  و  8/307)  اهه( به سه زير گروه کنترلم  32ماهه( و سالمند )سر موش صحرايي نر جوان )سه  48

DOX  (428/362  و تمرين +گرم  430  و )    DOX  (142/370   تقسيم شدند. گروهگرم  383  و )مريني  هاي ت

گردان   هفته روي نوار دقيقه و پنج جلسه در 39تا  25متر/دقيقه و زمان   17تا  15مدت سه هفته با سرعت به

از آخرين ساعت پس    24( را  گرمگرم بر کيلوميلي  20)   DOX  ، محلولDOX    کنندةهاي دريافتدويدند. گروه

روش توصيفي انجام شد و به    برداري، بافتDOX    ساعت بعد از تزريقوهشت  تمرين دريافت کردند. چهل

تحليل   و  هيستولوژيک.  شدتجزيه  ريه   بررسي  بيننشان  بافت  ادم  التهاب،  ا دهندة  عروقي، سلولي،  حتقان 

. اجراي  سالمند بود  هايگروهو با تخريب بيشتر در    DOX  هاي القايافزايش ضخامت ديوارة عروقي در گروه

نتايج پژوهش د.  منجر ش DOX   شده با هاي ايجادآسيب  بهبودبه  تمرين هوازي در هر دو گروه    رماندپيش

 هاي جوان شد؛هاي سالمند در مقايسه با رتباعث آسيب بيشتر به بافت رية رت DOX  القاي  کهنشان داد  

 اثر  فيخفت  باعثي  هواز  نيتمر  با  درمان شيپو    است  کمتر  DOX    برابر  درسالمند    ةير  بافت  مقاومت  زيرا

 سالمند مشهودتر است. شود و اين التيام در ريةمي  هير بافت بر  DOX يبيتخر
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 ه مقدم
رایج  های  یکی از درمان  .(1)  علت پیری و رشد جمعیت در حال افزایش استبار جهانی سرطان به

سرطان  شیمی   ، هاانواع  در  دوکسوروبیسین  از  استاستفاده  دارویدوکسوروبیسین    .درمانی   یک 

  سنین  همةها در  درمان طیف وسیعی از سرطان  که در  استثر  سیتوتوکسیک بسیار قدرتمند و مؤ

و نرمال    هدفهای غیردلیل اثرات سمی بر بافتآن به   بالینی از  استفادة  سفانهاما متأ   ،(2)  کاربرد دارد

ی ما تفسیر روشنی مشخص نیست، ابه  DOX   . مکانیسم دقیق سمیت ناشی از (2)  شده استمحدود  

 دوکسوروبیسین   1های اکسیژنی فعال گونه  تولید  که  استبه این صورت    است،   در این باره ارائه شده  که

گذارد که با آسیب و  جای میاز اثرات سایتوتوکسیک به  طیف وسیعی  IIو    Iبا اتصال به توپوایزومراز  

باید توجه داشت   .( 2،  3)  شودمیمنجر  به آپوپتوز و مرگ سلول    است و درنهایت  همراه  DNAتخریب  

شده  های انجامنتایج بیشتر پژوهشولی    ،های سرطانی استبردن سلول درمانی ازبینز شیمیکه هدف ا

های  سلول  زیرا ؛ (3، 4) بدن استسالم   هایبافت برDOX   مخرب ناشی از القای  همگی حاکی از آثار

ثیر خود و تأ   کنندتر رشد مید بزرگسال سریع ویژه در افراهای طبیعی بهسلول  در مقایسه با   سرطانی

بسیاری احتمال ابتال به سرطان مانند  اند که  هد نشان داها  پژوهش  .(5)   د نگذارهای مختلف میرا بر بافت

با توجه (.  6)  است  برابر بیشتر از جوانان  11تا    10در سالمندان    های انحطاطی وابسته به سنبیماری از  

ا برنامهبه  مرگ  و  اکسایشی  استرس  م  شدةیزیرینکه  نقش  و  سلول  سالمندی  پاتوژنز  در  همی 

انی بدن با افزایش سن،  اکسیدند و با توجه به کاهش ظرفیت آنتیک میی مرتبط با آن ایفا  هابیماری

اکسیدانی جوان که سیستم آنتیافراد    در مقایسه با  DOX    رود واکنش بدن سالمند به القایانتظار می

اشی  های متعددی با هدف پیشگیری از سمیت نراهبرد   رو(؛ ازاین 7،  8)  متفاوت باشد  ،تری دارندقوی

استانداردی   یکه هیچ روش مراقبتحالیدر(.  9)کار گرفته شده است  از درمان با دوکسوروبیسین به 

شده  های ارائه در بین راهبرد   ،(10)  های سالم وجود نداردبه اندام   آنبرای جلوگیری از سمیت ناشی از  

عنوان یک ابزار غیردارویی  به  ورزشی  هایء مرتبط با دوکسوروبیسین، تمرینبرای مقابله با عوارض سو

های ورزشی قبل از القای تمرینحفاظتی    ثیرتأ ند که  اهها نشان دادپژوهشبسیاری از  .  (9-11)  هستند

به  عوارض  دوکسوروبیسین  بدون  درمانی  رویکرد  یک  استعنوان  بااین(12)  بوده    بیشتردر  حال  ؛ 

ینکه  با ا  و  تمرین وجود داشته است  مدتهای طوالنیپروتکلشده در این زمینه،  نجامهای اپژوهش

  های بیماردر شرایط واقعی امکان ورزش طوالنی در انسان  ،بخشی نیز حاصل شده استنتایج رضایت

های  ارگان  یکی از  ریه   ،دیگرازطرف  . (12)  وجود ندارد   درماندلیل زمان کم بین تشخیص و شروع  به

واردشدن تواند موجب  آن می  کردمانی است که اختالل در کاردرپذیر در برابر شیمیو آسیب   حساس

ی مختلف هاجو در پایگاهوجست با  ،  اینوجودبا  بدن شود؛  هایدیگر دستگاه  آسیب و اختالل در کار

 
1. Reactive Oxygen Species (ROS) 
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 DOX   دنبال القایبافت ریه به  تغییرات هیستولوژیکدر آن  پژوهشی یافت نشد که    و خارجی  داخلی

 زیابی شده باشد. اررمان تمرین هوازی دیر پیشثو تأ 

  ( و کلیه11،  12)  (، کبد 3،  5،  9)   های قلبمقاومت بافتدیگر، در بسیاری از مطالعات قبلی،  ازسوی 

 است  این در حالی  ن در برابر دوکوروبیسین بررسی شده است؛های صحرایی جوا ( در موش 13،  14)

تواند  وه، سازگاری به تمرین در بافت میعالهد. بندهباالتر رخ میها در سنین  که بسیاری از سرطان 

ری  اثر مخرب بیشت  DOX    شود کهرو این فرض مطرح میاینباشد؛ ازت  در افراد جوان و سالمند متفاو

در بافت سالمند، تمرین   با توجه به شرایط استرسی بیشتر  و درمقابل،بر بافت سالمند دارد تا جوان  

جدیدی   که ایدة  حاضرپژوهش در  رواین شتری بر سالمند دارد تا بافت جوان؛ ازاکسیدانتی بیاثر آنتی

عنوان یک راهبرد مدت بهکوتاههوازی با پروتکل    هایسعی بر آن است تا تأثیر حفاظتی تمرین  ،است

دوکسوپیش القای  از  قبل  ریةروبیدرمانی  بافت  هیستولوژیک  تغییرات  بر  و رت  سین  جوان  نر  های 

 . بررسی شود سالمند

 

 روش پژوهش  
با میانگین  سر    24  ماهه،سه   )جوان،  1سر موش صحرایی نر نژاد ویستار  48در این مطالعة آزمایشگاهی،  

های مختلف  در زمان(  15،  16گرم( )  383سر با میانگین وزن    24  ماهه،  32گرم و سالمند،    307وزن  

انستیتوی   آزمایشگاشدند  پاستور آمل تهیه  از  به  تربیتو  دران منتقل  مازنبدنی دانشگاه  ه دانشکدة 

و تمرین +    ( DOX  )گروه کنترل، دوکسوروبیسین  صورت تصادفی به سه زیرشدند. هر گروه سنی به

و در  کربنات شفاف  تقسیم شدند. هر چهار سر موش در یک قفس پلی(  T+ DOXدوکسوروبیسین )

ساعت   12  درصد و با چرخة  45تا    55  گراد، رطوبت نسبیدرجة سانتی  20تا    24محیطی با دمای  

صورت  ، بهساعت تاریکی همراه با دسترسی آزادنه به آب و غذای استاندارد حیوانات  12روشنایی و  

پلت با رعایت اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه مازندران با  

 . (11)نگهداری شدند IR.UMZ.REC.1397.042  کد اخالق 

گردان   فعالیت روی نوار  دادنانجام  مدت یک هفته با نحوةها بهای پروتکل تمرینی، آزمودنیز اجرقبل ا

تر بر دقیقه و  مرفتن و دویدن با سرعت پنج تا هشت  آشنا شدند. برنامة آشنایی شامل پنج جلسه راه

ن گردان بدو  تمرینی شامل دویدن روی نوار  دقیقه بود. برنامة  10مدت پنج تا  شیب صفر درجه و به 

  15دقیقه و با سرعت  39تا  25بین  رونده صورت پیشبار بهرعایت اصل اضافهجوندگان با  شیب ویژة

ها در  کردن، آزمودنیمنظور گرم مدت سه هفته و پنج جلسه در هر هفته بود. بهبه  متر در دقیقه  17تا  

و سپس برای رسیدن    قیقه با سرعت هفت متر در دقیقه دویدندمدت سه دابتدای هر جلسة تمرینی به

 
1. Wistar 
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منظور سردکردن بدن  وده شد. بهمتر به سرعت نوار گردان افز به سرعت مدنظر به ازای هر دقیقه، یک  

فت تا اینکه به سرعت اولیه طور معکوس کاهش یادر انتهای هر جلسة تمرینی، سرعت نوار گردان به

بیست(17)  دیرس انجامساوچهار  .  از  پس  موشعت  تمرین،  جلسة  آخرین  دریافتدادن    ة کنند های 

کشور   EBEWE Pharmaداروسازی    شده از کارخانةوروبیسین، داروی ابدوکسو خریداری داروی دوکس

گرم میلی  20درصد به دوز    9/0کلراید    با محلول سدیم   را که طبق دستورالعمل سازندة دارواسترالیا  

ها  وشگرم وزن م  100صورت یک واحد سرنگ انسولینی به ازای هر  بر کیلوگرم رقیق شده بود، به

  24)  استراحت و ناشتاا در شرایط  ه. تمامی گروهرا دریافت کردند  DOX  صورت زیرصفاقی دارویبه

ریه  سپس بافت    .شدند  هوشبیکتامین و زایالزین، نسبت دو به پنج  ( با  DOX  ساعت پس از تزریق

 .(18،  19)  درصد قرار داده شد   0/ 10کشی شد و در فرمالین  وشو با سرم وزنو پس از شستشد جدا  

های پارافینی با استفاده از  کهای پارافینی جاسازی شد. بلوکردن در بلوکبعد از ثابت  ریهبافت    نمونة

میکروتوم چهار    (Leitz, Germany1512)  یک  ضخامت  شدند    میکرومتربه  داده  روی  و  برش 

شیشه  رنگثابت    ایاسالیدهای  برای  و  قرارشدند  رنگگرفتند  آمیزی  از  .  استفاده  با  آمیزی 

 شدشناس ثبت سیب روسکوپی برای هر نمونه توسط آ ده میدان میک آئوزین انجام شد.-هماتوکسیلین

پارامترهای آسیب   هیستولوژیک  در تغییرات  ریههای بافت  آسیبتا   شناسی با  )کیفی( بررسی شود. 

  ،( -)  ساختار طبیعیشده به شرح زیر انجام گرفت:  )امتیازدهی( اصالح  1توجه به سیستم اسکورینگ 

  کانون بود   در  )+++(و آسیب شدید    )++(متوسط  آسیب    ،)+(  آسیب خفیف  ،( -)+  بسیار جزئی  آسیب

 . (20) شناسی از روش توصیفی و کیفی استفاده شد بافتبرای ارزیابی تغییرات  (. 16، 18)
 

 نتایج 
  های درگروه  ریه  وسمکوپی حاصمل از بررسمی هیسمتولوژیکو میکرنتایج کیفی  در جدول شممارة یک 

  های جوان و سالمند ارائه شده است.موشروبیسین + دوکسو کنترل، دوکسوروبیسین و تمرین

 

 

 

 
 

 

 

 
1. Scoring System 
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 جوان و سالمند ةتايج تغييرات هيستولوژيک بافت رين -1جدول 
Table 1- Results of Histological Changes in Young and Elderly Lung Tissue 

 هاگروه
نظمي  بي

 آلوئولي

تخريب  

  ةرديوا

 آلوئولي

 افزايش ضخامت

 آلوئولي  ةديوار

احتقان  

 عروقي
 ادم 

هاي  ارتشاح سلول

و  التهابي حاد

 مزمن 

 + +  + +  + +  + +  + - +  DOX سالمند+

  سالمند+تمرین+ 

DOX 
-  + - + +  + + + 

 - - - - - - سالمند کنترل+

 + + + + - +  - DOX جوان+ 

  جوان+تمرین+
DOX 

- -  + -  + -  + -  + - 

 - - - - - - +جوان کنترل

 

ادم   در  DOX  یالقا  ،شودمشاهده میطورکه در جدول شمارة یک  همان ایجاد  باعث  گروه سالمند 

آلوئولی   ، افزایش ضخامت دیوارةهای التهابی حاد و مزمنسلولی، احتقان عروقی و ارتشاح سلول بین

 ی جوان، القا. در گروه  ایجاد کرده استجزئی    نظمی آلوئولی بسیارهمچنین بی  .شده استنسبتاً شدید  

DOX  افزایش  نظمی آلوئولی، تخریب و بینسبتاً شدید  های التهابی مزمنارتشاح سلول   آسیب  موجب ،

های التهابی حاد خفیف و نسبتاً  سلولی و ارتشاح سلولضخامت دیوارة آلوئولی، احتقان عروقی، ادم بین

 . ة یک(شمار شکل) در هیچ گروهی آپوپتوز مشاهده نشد . شایان ذکر است که خفیف شده است
 

     
  DOX يتغييرات بافتي ريه پس از القا -1 شکل

Figure 1- LUNG Tissue Changes After DOX Induction 

(A سالمند : + DOX  ،Cجوان :  + DOX)  (100×  نماییبزرگ ) 
 (A: Elderly + DOX, C: Young + DOX) (Magnification × 100) 
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 ایجاد  سلولیادم بین  در   سالمند،گروه    درمان تمرین هوازی درجرای پیشابراساس جدول شمارة یک،  

 میزان تخریب ایجاد  ها در سایر آسیب  اما  ،نداشته است  DOX  +سالمندگروه  در مقایسه با    تفاوتی   شده

از اثرات  تمرین    ،جواندر گروه    بوده است.یا بسیار جزئی    خفیفتمرین    روهگ  درDOX    وسیلة شده به

های التهابی  ارتشاح سلول است    تمرین توانسته. همچنین  ت ریه کاسته استبر باف  DOX  یمخرب القا

وکسوروبیسین را یا از بین  شده توسط دخفیف ایجادسلولی و احتقان عروقی  ادم بین  ،مزمن و حاد 

 .  ( هد )شکل شمارة دوکاهش دیا به سطح بسیار ناچیز ببرد 
 

     
  DOX يسه هفته تمرين هوازي و سپس القا درمانپيشو  تغييرات بافتي ريه - 2 شکل

Figure 2 - Lung Tissue Changes and Pretreatment Three Weeks of Aerobic 

Exercise and Then DOX Induction 

(D تمرین  : سالمند + + DOX  ،Fتمرین + : جوان  + DOX)  (100×  نماییبزرگ ) 

 (D: Elderly + Exercise + DOX, F: Young + Exercise + DOX) (Magnification × 100) 
 

  که   دهد نشان میبین سنین مختلف    کنترلدر گروه  در جدول شمارة یک    ریه   ی تایج تغییرات بافتن

ضخامت  ، افزایش  آلوئولی  ةدیوار  گونه تخریبی درهیچ. همچنین  سلولی طبیعی بوده استفضای بین

هده نشده است )شکل  مشاهای التهابی حاد و مزمن  آلوئولی، احتقان عروقی و ارتشاح سلول   ةدیوار

 .شمارة سه(
 

    
 در گروه کنترل تغييرات بافتي ريه  - 3شکل 

Figure 3 - Lung Tissue Changes in the Control Group 

(G ،سالمند :I  ( )100×  نمایی بزرگ: جوان ) 

 (G: Elderly, I: Young) (Magnification × 100) 
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 گیریو نتیجه  بحث
ناشی از مصرف    ریوی  سمیت،  اندشده  مطالعه  طورگستردهبه  DOX  از  ناشی   قلبی  هایبیماری   اگرچه

بافت   لوژیکتغییرات هیستو وهش برای اولین باراین پژدر  (.21) استشده  بررسی ندرتبه  این دارو 

های  رت  در DOX    قایتمرین هوازی در برابر آسیب ریوی ناشی از ال  محافظتی و پیشگیرانةریه و تأثیر  

 . ه شد نشان داد جوان و سالمند

  و DOX  بعد از القای جوان و سالمندتولوژیک بافت ریه بین  نتایج تغییرات هیسدر جدول شمارة یک  

در گروه    DOX  که القاید  نتایج نشان دا  ارائه شده است.هوازی    درمان تمرینپیشفظتی  اثیر محتأ 

روه  گ  در مقایسه با نظمی آلوئولی  التهابی حاد و مزمن، تخریب و بی  هایجوان موجب ارتشاح سلول

ی التهابی  هادید، احتقان عروقی و ارتشاح سلول سلولی شموجب ادم بیندر گروه سالمند    و  شد  کنترل

نسبت مزمن  و  شد  شدید   اًحاد  کنترل  گروه  با  مقایسه  یک)  در  شمارة  عوارض   با   . (شکل  وجود 

  اساسولی بر  ،(21،  22)ریه وجود دارد    عوارض آن دربارة  ازر قلب، اطالعات اندکی  ب  DOX  شدةشناخته 

دادن تمرین هوازی قبل بر بافت ریه و انجام  DOX  استرس اکسایشی ناشی از  ،پژوهشاین    هاییافته

درصدی    69/10و    70HSPدرصدی    95/12نشان داد که تمرین هوازی باعث افزایش    این دارو  از القای

SOD  درصدی 19/43و کاهشMDA (.23) شده است   

طیف وسیعی از عوارض ریوی مانند    DOX  سمیت ناشی ازاز دیگر نتایج این پژوهش این است که  

  اندکیهای  اساس پژوهشبر.  کندمیینی و فیبروز ریوی را ایجاد  ب، ادم موضعی، پنومونیت بینااسپاسم

آسیب گسترده    ، است  در ریه انجام شده  درمانی شیمیآسیب ناشی از    عالئم هیستولوژیک  که در زمینة

این آسیب آلوئوالر شامل ادم آسیب ریوی گزارش شده است.    عنوان اولین نتیجةو شدید آلوئوالر به 

  آیدوجود میبه درون فضای آلوئولی به ها  ش نفوذپذیری عروق و ترشح پروتئیندلیل افزایاست که به 

التهابی  آسیب .  (24) پاسخ  یک  با  بافتی  استهای  فعال  مثالً  ؛همراه  و  ماکروفاژتجمع  و  ها  شدن 

ا تغییر  های التهابی در بافت ریه بپاسخ  (. 24)  برنددیده هجوم میبآسی  های التهابی که به ناحیةسلول 

  شودمیص  ها مشخها و لنفوسیتنوتروفیلافزایش تعداد ماکروفاژها،    ها و ضخامت عروق، نفوذ لکوسیت 

 ، نشان داده شده استاست  هانجام شد  ها روی موشها که  ، در برخی پژوهشیگردازسوی (.  25،  26)

.  اندیک بافت و فیبروز در ارتباطوژو با تغییر شکل پاتول  شوندب درگیر میها در التهاکه ماست سل

در    (.27،  28)  آید وجود مییک پاسخ التهابی حاد به  دلیل ترمیم ناقص بعد ازبه  فیبروز ریوی احتماالً

  دهندة نساعت پس از القای دوکسوروبیسین نشا  24ایجادشده در    ن پژوهش نتایج هیستولوژیکای

گروه  در  التهاب  القایبروز  ش به  DOX  های  با  بودویژه  سالمند  گروه  در  بیشتر  نتایج    دت  با  که 

در گروه  بافت ریه  هیستولوژیکبررسی  نتیجة. ( همسوست21)و ماچادو ( 22)رضاییان های پژوهش

کاهش آسیب    دهندة نشان  نیز دریافت کردند،  DOX  ودرمان تمرین هوازی داشتند  ی که پیشجوان
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شدیدی    اًهای نسبتآسیب  DOX  که از  در گروه بزرگسالی  درمان تمرین هوازیپیش  شدنانجام  ود.ب

شدن تمرین هوازی بیشترین تأثیر  م. همچنین انجاشده است هکاهش صدمات واردده بودند، باعث ید

کاری  سازو  ترینگزارش شده است که پذیرفته  .داشتدیگر    هایگروه  را بر گروه سالمند در مقایسه با

ثیرات ضداکسایشی آن تأ ،  کاهش دهد  راDOX   مکن است مسمومیت ناشی ازکه از طریق آن ورزش م

انی که ظرفیت  است و زم   DOX  یت ناشی ازمسموم  ترین عوامل از مهم  ROSتولید    . (10،  29)است  

،  27)  رندعرض استرس اکسایشی بیشتری قرار بگیمشود درها کم باشد، باعث میاکسیدانی سلولنتیآ

  ROSآسیب ناشی از    که احتماالً  شودها میاکسیدانی سلولبهبود ظرفیت آنتی  ورزش موجب  .(10

که پارسایی    در همین راستا بررسی هیستولوژیک  هد. د ط با مصرف دوکسوروبیسین را کاهش میمرتب

هایی که از لحاظ  رت  ، نشان داد ت قلب انجام دادند بر باف(  6)و همکاران    عزیزی  ( و29)و همکاران  

های  ینابینی بهتری در مقایسه با گروهفیبر فضای بو نسبت    بدنی فعال بودند، شاخص آپوپتوزی کمتری

بافت    ریختگی ساختارهمهبو  شدن فیبرها  رفتن و واکوئلههمچنین میزان ازبین   .بدون تمرین داشتند

تواند در مواردی که افراد  تمرین هوازی می  کلیطوربه  (. 6،  29)  های بدون تمرین بودکمتر از گروه

دارویدر دارند،    DOX  معرض  شاخصبهقرار  سطح  افزایش  آنتیوسیلة  کاهش  های  و  اکسیدانی 

استرسی  شاخص پیشگیری بههای  ریوعنوان  آسیب  از گسترش  تجویز شود؛کننده  برای   ی  بنابراین 

عیین رژیم ورزشی مناسب برای تجویز ، ت DOX  مقابله با اثرات پاتولوژیک  ثر بر مؤ  تدوین یک راهبرد 

ط به حفاظت های مربودرک مکانیسم  همچنین  کنند ومی  استفادهDOX   درمانبیماران سرطانی که از  

 مهم است. ،ناشی از ورزش

ورزشیفعالیت طریق    منظم   های  سیستم  بهبوداز  آنتیعملکرد  و های  استرس   اکسیدانتی  تعدیل 

حاکی از آن بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش    ؛ دهدکاهش  را  سمیت ریوی    ندنتوامیاکسایشی  

بیماران در  است که این دارو،با توجه به شرایط  از شیوهبهره  با  معرض  های غیردارویی مانند  گیری 

کوتاهتمرین  دادنانجام ورزشی  قبهای  دوکسوروبمدت  داروی  تزریق  از  مییل  طریق   توانسین  از 

عنوان یک  و به  از سمیت ریوی ناشی از دارو کاست   سازوکارهای حمایتی و کاهش استرس اکسایشی

 . ن استفاده کردیروبیسرویکرد پیشگیرانة قبل از درمان دوکسو

 

   قدردانی  و تشکر
 شود.  ری کردند کمال تشکر و قدردانی میاز تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یا
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Abstract 
The toxic effects of Doxorubicin on various tissues from one hand, and the pre-treatment 

effects of exercise activity before the DOX induction on heart and liver tissues in young 

rats from other hand have already been recognized, but the pre-treatment effects of 

exercise on elderly rats, especially in the lung tissue is not well understood. The purpose 

of the present study was to compare changes in lung tissue following DOX intoxication 

and the preventive effect of aerobic exercise. 48 young (3 months) and elderly (32 months) 

male rats were divided into three subgroups: control (307.8, 374.8), DOX (422.368, 430) 

and DOX + exercise (372.370, 383). Training groups r an on treadmill for three weeks at 

a speed of 15-17 m/min and a time of 25-39 minutes and five sessions per week.  DOX 

receiver groups received DOX solution (20 mg / kg) 24 hours after the last exercise. 48 

hours after DOX injection, biopsy and descriptive analysis were performed. Histological 

examination of lung tissue showed inflammation, intercellular edema, vascular 

congestion, increased vascular wall thickness in DOX induction groups and with more 

degradation in the elderly groups. Performing aerobic exercise pre-treatment in both 

groups improved the injuries caused by DOX. The findings showed that induction of DOX 

caused more damage to the lung tissue of elderly rats than young rats, because the 

resistance of elderly lung tissue to DOX was lower and pre-treatment with aerobic exercise 

mitigated the destructive effect of DOX on lung tissue and this healing is more evident in 

elderly lungs.  
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