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تاریخ پذیرش69/8/8:

تاریخ دریافت69/4/43 :

مقدمه :دوکسوروبیسین یکی از مهم ترین دارو های شیمی درمانی در درمان تومور های جامد میباشد که از طریق تولید رادیکال های
آزاد و کاهش آنتی اکسیدان ها به سمیت قلبی منجر می شود .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر پیش درمان سه هفته تمرین هوازی بر
تغییرات بافت قلب موش های جوان و سالمند به وسیله دوکسوروبیسین است.
مواد و روش ها :در این مطالعه  38سر موش صحرایی نر در دو گروه سنی جوان و سالمند مورد مطالعه قرار گرفتند که هر گروه سنی
نیز به سه زیر گروه کنترل ،دوکسوروبیسین ( )DOXو تمرین +دوکسوروبیسین ( )T+DOXتقسیم شدند .گروه های تمرینی به مدت سه
هفته و پنج روز در هفته با سرعت  11 -17متر بر دقیقه و زمان  41-46دقیقه روی نوارگردان دویدند .همه گروهها محلول
دوکسوروبیسین ( )42 mg/kgرا  43ساعت پس از آخرین جلسه تمرین دریافت کردند 38 .ساعت بعد از تزریق  DOXنیز بافت برداری
انجام شد .نتایج بافتشناسی به روش توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش :اجرای پیش درمان تمرین هوازی موجب شد ادم شدید و آپوپتوزی که با القاء دوکسوروبیسین ایجاد شده بود ،به
تغییر بسیار جزئی کاهش یابد و این کاهش آسیب بافتی در سالمندان مشهود تر بود.
بحث و نتیجه گیری :یافته ها نشان دهنده آسیب شدید عضله قلب در سالمندان و اثرات پیش برنده به سوی آپوپتوز ناشی از القای
دوکسوروبیسین بوده ،هم چنین اجرای پیش درمان تمرین هوازی با طول دوره کوتاه تر برای بیماران سالمندی که با محدودیت فعالیت
بدنی مواجه هستند ،باعث افزایش نقش حفاظتی آنتی اکسیدانی بافت قلب می شود.

واژه های کلیدی :تغییرات بافتشناسی ،سمیت قلبی ،دوکسوروبیسین ،تمرین هوازی

*

نویسنده مسئول  :گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
Email: Z_HCH@YAHOO.COM

Copyright © 2017Journal of Ilam University of Medical Science. This is an open-access article distributed
under the terms of the Creative Commons Attribution international 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material, in any medium or
format, provided the original work is properly cited.

43

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 5:11 IRST on Friday March 5th 2021

چکیده

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.5.34

تغییرات بافت قلب بدنبال مسمومیت با دوکسوروبیسین :مطالعه تجربی اثر محافظتی تمرین

تغییرات بافت قلب بدنبال مسمومیت با دوکسوروبیسین ...سیده زلیخا هاشمی چاشمی و همکاران

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.5.34

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 5:11 IRST on Friday March 5th 2021

41

دوره بیست و پنج ،شماره پنجم ،دي 96

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

دوکسوروبیسین ( )Doxorubicinیکی از دارو های
ضد سرطانی موثر در درمان انواع تومور های بدخیم
می باشد .لیکن استفاده بالینی از این دارو موجب آسیب
به بافت های سالم مانند قلب ،کبد ،کلیه و غیره می
شود ( .)1 ,4قلب به دلیل تراکم باالی میتوکندری و
نیاز به انرژی بیش تر نسبت به بقیه بافت ها،
حساسیت بیش تری به پر اکسید اسیون لیپیدی و
القای مرگ برنامه ریزی ( )Apoptosisشده ناشی از
دوکسوروبیسین دارد .هم چنین فقدان آنزیم های آنتی
اکسیدانی مورد نیاز برای سم زدایی آنیون های
دیسموتاز و هیدروژن پر اکسید در بافت باعث تولید و
تجمع رادیکال های آزاد شده و در نتیجه منجر به پر
اکسید اسیون لیپید ،تخریب گسترده غشاء ،شبکه اندو
پالسمیک و اسید نوکلئیک میتوکندری می شود (,3
 .)4این درحالی است که برخی یافته ها نشان می دهند
که احتمال ابتال به سرطان همراه با افزایش سن به
صورت تصاعدی افزایش می یابد به طوری که سرطان
در سالمندان  12تا  11برابر بیش تر از افراد جوان
گزارش شده است ( .)1 , 9در حقیقت ،شیوع سرطان
مانند سایر بیماری های فرسایشی وابسته به سن ،در
بین سالمندان افزایش چشم گیری یافته است .از این
رو ،با توجه به آثار زیانبار ناشی از درمان به وسیله
دوکسوروبیسین به ویژه در جمعیت سالمندان ،نیاز به
اقدامات تشخیصی ،پیشگیرانه و درمانی در این زمینه
بیش از پیش به چشم می خورد .تا کنون روش های
متعددی برای کاهش عوارض جانبی استفاده از سمیت
دوکسوروبیسین و حفظ اثرات درمانی آن بر سلول های
سرطانی بهکار برده شده است ،از جمله محدود کردن
دوز تجمعی دارو ،کم کردن مصرف آنترا سایکلین ها و
به کار بردن مکمل های تغذیه ای بوده است (.)7-6
راهبرد دیگری که برخی از محققان به آن پرداختند،
اجرای دوره های طوالنی و میان مدت تمرینات
ورزشی بوده است ( )12-14که اثر انواع تمرینات
ورزشی و مصرف  DOXرا بر شاخص های استرسی و
التهابی به روش االیزا مورد بررسی قرار دادند .از سویی
دیگر تحقیقات دیگری به بررسی تغییرات ایجاد شده

مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ،تعداد  38سر موش
صحرایی نر نژاد ویستار (جوان 4 :ماهه =  43سر و
سالمند 44 :ماهه =  43سر) که در زمان های مختلف
از انستیتو پاستور آمل خریداری و به آزمایشگاه
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران منتقل شدند.
هر گروه سنی نیز به  4زیر گروه کنترل،
دوکسوروبیسین ( )DOXو تمرین  +دوکسوروبیسین
( )T+DOXتقسیم شدند .هر چهار سر موش در یک
قفس پلی کربنات شفاف و در محیطی با دمای  43تا
 42درجه سانتی گراد ،رطوبت نسبی  11تا  31درصد و
با چرخه  14ساعت روشنایی و  14ساعت تاریکی
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در بافت قلب به واسطه مصرف دوکسوروبیسین در
آزمودنی های جوان پرداختند که نشان دهنده آسیب به
سارکو پالسم نظیر :از بین رفتن تارچه ،ادم بین سلولی،
شفاف و شیشه ای شدن و آسیب به میتوکندری :به
وجود آمدن تغییراتی مانند دژنراسیون وسیع ،از بین
رفتن ستیغ درون میتوکندری ،ایجاد خیز ،شکل و اندازه
غیر طبیعی بافت قلب به وسیله  DOXبوده است
( .)13هم چنین تحقیقات بسیار اندکی با استفاده از
بررسی بافت در زیر میکروسکوپ نوری به این نتیجه
رسیدند که تمرین باعث کاهش سمیت شدید ناشی از
دوز تجمعی دارو در آزمودنی های جوان میشود (.)13
بنا بر این با توجه به این که سالمندان قادر به انجام
دوره های ورزشی طوالنی نمیباشند ،در چنین
شرایطی استفاده از تمرینات کوتاه مدت هوازی که
بیمار را فعال نگه داشته و درعین حال فشار زیادی به
همراه نداشته باشد تا بیمار بتواند از نتایج سودمند
تمرینات ورزشی بهره ببرد مناسب است ،لذا تغییرات
بافت شناسی بافت قلب ناشی از تمرین و درمان با
 DOXبه ویژه در سالمندان دیدگاه تازه ا ی است که
تا کنون مورد توجه محققان قرار نگرفته است .با
عنایت به موارد گفته شده ،پژوهش کنونی با هدف
بررسی اثر سه هفته تمرین هوازی قبل از درمان با
 DOXبر تغییرات بافت شناسی ایجاد شده بافت قلب
آزمودنی ها جوان و سالمند انجام شد.
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یافته های پژوهش
جدول  1نتایج کیفی بافت قلب درگروه های کنترل،
دوکسوروبیسین و تمرین +دوکسوروبیسین موش های
جوان و سالمند نشان می دهد .نتایج حاصل از مطالعه
مقاطع با میکروسکوپ نوری بافت عضالنی بطن چپ
قلب در گروه کنترل نشان می دهدکه تمامی سلول ها
دارای هسته و سیتو پالسم کامالً طبیعی بوده و هیچ
ساختمان غیر طبیعی دیده نمیشود (شکل  .)1نتایج
حاصل از مطالعه ی مقاطع با میکروسکوپ نوری
( )Olympus Japan cx31بافت عضالنی بطن چپ
قلب در گروه  DOXنشان می دهد که نظم بافتی در
هر دو گروه جوان و سالمند به شدت بهم خورده به
طوری که هسته ی سلول های عضالنی حبابدار شده
و اطراف هسته فضا های خالی به وجود آمده ،هم
چنین ادم بین سلولی و تغییر رنگ سارکو پالسم (از
بین رفتن شفافیت و تیره شدگی) خفیف تا متوسط به
ترتیب در گروه های جوان و سالمند نسبت به گروه
کنترل مشاهده میشود و در گروه سالمند نسبت به
گروه جوان شدت آسیب بیشتر بوده به طوری که سیتو
پالسم نا مشخص و از بین رفته و جوش خوردگی
ایجاد شده و سلول ها در گروه سالمند دچار مرگ
سلولی از نوع آپوپتوز شده اند و در مطالعه ماکرو
سکوپیک بافت قلب در گروه  DOXدر مقایسه با گروه
کنترل پرخون شده است (شکل  .)4نتایج حاصل از
مطالعهی مقاطع با میکروسکوپ نوری بافت عضالنی
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همراه با دسترسی آزاد به آب و غذا نگه داری شدند.
قوانین اخالقی مربوط به نگه داری و کار با حیوانات در
همه مراحل آزمایش رعایت شد (.)14
آشنایی و برنامه تمرین هوازی :حیوانات قبل از
اجرای پروتکل تمرینی به مدت  1هفته با نحوه انجام
فعالیت روی نوار گردان آشنا شدند .برنامه آشنایی
شامل  1جلسه راه رفتن و دویدن با سرعت  8تا  1متر
در دقیقه و شیب صفر درصد و به مدت  12تا  1دقیقه
بود .برنامه تمرینی شامل دویدن روی نوار گردان بدون
شیب ویژه جوندگان با رعایت اصل اضافه بار به
صورت پیش رونده بین  41-46و با سرعت بین -17
 11متر در دقیقه ،به مدت  4هفته و هر هفته  1جلسه
بود .برای گرم کردن آزمودنی ها در ابتدای هر جلسه
تمرینی به مدت  4دقیقه با سرعت  7متر در دقیقه
دویدن و سپس برای رسیدن به سرعت مورد نظر به
ازای هر دقیقه 1 ،متر به سرعت نوار گردان افزوده شد.
برای سرد کردن بدن نیز در انتهای هر جلسه تمرینی
سرعت نوار گردان به طور معکوس کاهش یافته تا این
که به سرعت اولیه برسد (.)14
تزریق دوکسوروبیسین و بافت برداری 43 :
ساعت پس از انجام آخرین جلسه تمرین ،موش های
دریافت کننده داروی دوکسوروبیسین ،داروی ابدوکسو
خریداری شده از کارخانه دارو سازی EBEWE
 Pharmaکشور استرالیا که طبق دستور العمل سازنده
دارو ،با محلول سدیم کلراید  2/6درصد به دوز 42
میلی گرم بر کیلو گرم رقیق شده بود را به صورت یک
واحد سرنگ انسولینی به ازای هر  122گرم وزن موش
ها به صورت زیر صفاقی داروی  DOXدریافت
نمودند .تمامی گروه ها در شرایط استراحتی و ناشتایی
(  38ساعت پس از تزریق  )DOXبا کتامین و
زایالزین ،نسبت  4به  ،1بی هوش و سپس بافت قلب
جدا و پس از شستشو با سرم وزن کشی شد و در
فرمالین  2/12درصد قرار داده شد (.)12
بررسی بافتشناسی  :نمونه بافت قلب ،بعد از
ثابت کردن در بلوک های پارافینی جاسازی شد .بلوک
های پارافینی که با استفاده از یک میکروتوم ( (Leitz,
 Germany1512به ضخامت  3میکرو متر برش داده
شدند بر روی اسالید های شیشه ای ،ثابت و برای
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رنگ آمیزی بافت شناسی قرار داده شدند .رنگ آمیزی
با استفاده از هماتوکسیلین -آئوزین انجام شد .آسیب
های بافت قلب در تغییرات بافت شناسی (کیفی) مورد
بررسی قرار گرفت .پارامتر های آسیب شناسی با توجه
به سیستم اسکورینگ (( )Scoring systemامتیاز
دهی) اصالح شده به شرح زیر انجام گرفت )-( :عدم
مشاهده تغییرات بافتی (ساختار طبیعی) )+( ،آسیب
خفیف ( )mildبین  1تا  4تغییر ( )++آسیب مالیم
( )moderateبین  4تا  4تغییر و ( )+++آسیب شدید
( )severeیا بیش از  4تغییر در میوسیت ،سارکوپالسم
و یا کانون بود ( .)11 ,13برای ارزیابی تغییرات بافت
شناسی از روش توصیفی و کیفی استفاده شد.
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بطن چپ قلب در گروه تمرین  +دوکسوروبیسین
 DOXنشان می دهد که اجرای پیش درمان تمرین
هوازی کوتاه مدت در همه گروه ها توانسته از اثرات
مخرب  DOXبکاهد .در موش های جوان ادم و
واکوئله شدن بسیار خفیفی در سارکو پالسم با پیش

جدول  .1مقایسه شدت تغییرات بافتی عضله قلب بعد از مواجهه با دوکسوروبیسین و تمرین
ادم بین
حباب
حبابچه
تیره شدن
آپوپتوز
گروه ها
سلولی
سیتوپالسمی
سیتوپالسمی
بافت
+
++
+

( )-عدم مشاهده تغییر بافتی (ساختار طبیعی) )+( ،آسیب خفیف (  )++( ،)mildآسیب مالیم ( )+++( ،)moderateآسیب شدید ()severe

شکل  :1فتو میکرو گراف مقاطعی از بافت عضالنی بطن چپ قلب درگروه کنترل .همان طور که مالحظه می شود تمامی الیه های
مربوط به سلول های عضالنی موجود در این مقطع کامال نرمال بوده و در هسته ها و سیتو پالسم هیچ ساختمان غیر طبیعی خاصی
دید ه نمیشود ( بزرگ نمایی × . )044

شکل  .2فتو میکرو گراف مقاطعی از بافت عضالنی بطن چپ قلب درگرو  DOXنشان می دهدکه نظم بافتی به شدت بهم
خورده به طوری که هسته سلول های عضالنی واکوئله شده و اطراف هسته فضا های خالی به وجود آمده ،سیتو پالسم نامشخص
و از بین رفته و رنگ سیتو پالسم تغییر کرده و شفافیت خود را از دست داده است .بافت گروه سالمند جوش خورده شده و سلول
ها دچار مرگ سلولی از نوع آپوپتوز شده اند ( .بزرگنمایی × .)044

شکل .3فتو میکرو گراف مقاطعی از بافت عضالنی بطن چپ قلب درگروه تمرین  DOX+رت های جوان ادم و واکوئله شدن
بسیار خفیفی در سارکو پالسم نشان می دهد .هم چنین نتایج در گروه سالمندان ادم بین سلولی ،واکوئله و تغییر رنگ سیتو
پالسم خفیف مشاهده شد ولی آپوپتوزی مشاهده نشد ( بزرگ نمایی × .)044
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درمان تمرین هوازی مشاهده شد .هم چنین نتایج در
گروه سالمندان ادم بین سلولی ،واکوئله و تغییر رنگ
سارکو پالسم خفیف مشاهده شد ولی آپوپتوزی
مشاهده نشد (شکل .)4
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بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه بافت شناسی تحقیق حاضر نشان داد که
تزریق دوکسوروبیسین منجر به تغییرات شدید پاتو
لوژیکی قلب شامل ادم ،واکوئله شدن ،تغییر رنگ
سارکو پالسم و آپوپتوز گروه سالمند نسبت به گروه
کنترل گردید .هم چنین در گروه جوان شدت این
تغییرات نسبت به گروه کنترل متوسط بوده و آپوپتوزی
نیز مشاهده نشد .در گروه هایی که پیش درمان تمرین
هوازی و دوکسوروبیسین دریافت کردند غلظت آسیب
های بافتی نسبت به گروه دوکسوروبیسین کمتر شده
(متوسط به خفیف) است و در گروه سالمند +تمرین
آپوپتوزی مشاهده نشد .این نتایج بیانگر آن است که
در نتیجه پیش درمان تمرین هوازی آسیب های بافتی
کاهش یافته است .تحقیقات محققان دیگر نشان داده
است که دوکسوروبیسین برای از بین بردن سلول های
سرطانی در حال رشد بسیار موثر است اما آن ها هم
چنین قادرند به سلول های سالم آسیب رسانده و
موجب یکسری عوارض جانبی در دستگاه های مختلف
بدن از جمله قلب شوند .اختالل در عملکرد قلب یکی
از شایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی در بسیاری
از بدخیمی ها محسوب میشود ( .)19 ,17بررسی های
گذشته هم چنین نشان داده است که  DOXمی تواند
سبب افزایش پر اکسید اسیون چربی ها و کاهش آنتی
اکسیدان ها مثل گلو تاتیون پر اکسیداز ،سوپر اکسید
دیسموتاز ،کاتاالز و غیره گردد و از این طریق سبب
آسیب اکسید اتیو شود ( .)19از نقطه نظر مکانیکی،
مسمومیت ناشی از  DOXدر قلب به چند عامل نسبت
داده شده است که شامل :افزایش استرس اکسید اتیو،
مهار مستقیم حامل های کلیدی درگیر در هموستاز
یونی (مثل  Na+ -K+ ATPaseو ،)Ca+ ATPase
افزایش تجمع آهن سیتوزولی ،نارسایی میتوکندری،
مهار اسید نوکلئیک و سنتز پروتئین ،انتشار آمین وازو
اکتیو ،تغییرات در عملکرد آدرنرژیک ،تغییرات
لیزوزومی و آپوپتوزیس است ( .)18 ,16رایکال های
آزاد نقش به سزایی در ایجاد آسیب سلولی و تخریب
سلول ها دارند و در وقوع آپوپتوزیس بافت قلب به
واسطه مصرف  DOXشناخته شده است ( .)42 ,41از
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آن جا که رادیکال های آزاد سبب آسیب رساندن به
دیواره فسفو لیپیدی میتوکندری ها و از بین رفتن آن
ها میشود ،پروتئین های بین غشاء سلولی مثل
سیتوکروم  Cآزاد میشوند و این خود سبب فعال شدن
کاسپاز ها و تجمع کروماتین هسته و آسیب به DNA
می شود ( )4قلب به دلیل تراکم و حجم زیاد
میتوکندری ،در معرض آسیب اکسید اتیو ناشی از
 DOXقرار می گیرد زیرا هر دو از منابع و اهداف مهم
گونه های اکسیژنی فعال ( Reactive oxygen
 ) speciesهستند ،میزان باالی مصرف اکسیژن قلب
و پایین بودن دفاع آنتی اکسیدانی آن در مقایسه با
دیگر بافت ها باعث شده بافت قلب به  DOXحساس
تر باشد ( .)4در این مطالعه حیوانات درمان شده با
داروی دوکسوروبیسین نیز به واسطه تولید سطوح
باالی گونه های اکسیژنی فعال در به وجود آمدن تنش
اکسید اتیو در بافت قلب ،نقش بسزایی داشته است .لذا
چنین به نظر می رسد که تنش های بیو شیمیایی
ناشی از داروی دوکسوروبیسین به واسطه مکانیسم
های مختلفی نظیر تحریک آپوپتوز در سلول های اندو
تلیال ،سلول های عضالت صاف عروق خونی ،تخریب
گلیکو کالیکس سلول های اندو تلیال ،موجب اختالل
در عملکرد عروق خونی می گردد که این امر افزایش
نفوذ پذیری عروق خونی و در نتیجه ادم بافتی را در
پی خواهد داشت ( .)44تحقیقات نشان داده اند که
تمرینات هوازی سبب کاهش اثرات سمی
دوکسوروبیسین در بدن از طریق کاهش میزان
رادیکال های آزاد شده است ( .)4 ,12اثرات مفید
ورزش در عضله قلب به طور گسترده شامل تنظیم
سیستم های آنتی اکسیدانی قلب ( ،)44بهبود عملکرد
میتوکندری ،کاهش تشکیل پر اکسید اسیون لیپیدی و
بیان باالیی از القای پروتئین های شوک گرمائی است
( .)43باید توجه داشت که ورزش می تواند برخی از
سیستم های مهم دفاعی قلب را بر ضد اثرات سمی
ناشی از  DOXبه طور مثبت تعدیل کند .در حقیقت،
یک جلسه تمرین استقامتی می تواند عملکرد قلب را
حفظ کرده و آن را در برابر استرس اکسیداتیو و پر
اکسید اسیون لیپیدی محافظت کند ( .)41واندر و

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 5:11 IRST on Friday March 5th 2021

[ DOI: 10.29252/sjimu.25.5.34 ]

 سیده زلیخا هاشمی چاشمی و همکاران...تغییرات بافت قلب بدنبال مسمومیت با دوکسوروبیسین

سلول های ایمنی که در اثر افزایش سن و سمیت
 در سالمندان دچار افت شده بودDOX ناشی از
 استفاده از دوکسوروبیسین.)48 ,46( افزایش می یابد
منجر به آسیب بافت قلب میشود که می تواند بر
 پیش درمان.عملکرد قلب اثرات نامطلوبی داشته باشد
تمرین هوازی کوتاه مدت با باال بردن ظرفیت آنتی
اکسیدانی و تغییرات پروتئینهای حفاظتی سلول
میتواند به عنوان یک مداخله غیر دارویی و بی خطر
در پیشگیری از سمیت قلبی برای آن دسته از بیمارانی
 مانند،که با محدودیت فعالیت بدنی مواجه هستند
.سالمندان مناسب باشد

43 ،همکاران گزارش کردند که یک جلسه تمرین حاد
 از قلب در برابر اختالل آن،DOX ساعت قبل از القاء
 آسنسائو و همکاران اثرات.)49(محافظت خواهد کرد
تمرین حاد را بر عملکرد میتوکندریایی قلب قبل از القاء
 بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند کهDOX
ورزش مانع از تغییرات آسیب به میتوکندری ناشی از
 تمرین مانع، عالوه بر این. می شودDOX القاء
 پر اکسید اسیون،افزایش پروتئین گروه کربونیل
 اختالل منافذ،Bax / Bcl-2  نسبت،Bax لیپیدی و
DOX  بافت ناشی از4 میتوکندری و فعالیت کاسپاز
 ناشی از تمرین، همه این اثرات.)12 ,47( می شود
است که قادر به محافظت و بهبود عملکرد تنفسی
DOX میتوکندری قلب در برابر اثرات سمی ناشی از
می باشد که این تغییرات در سطح سلولی و فرا
ساختاری در بهبود پارا متر های عملکردی قلب
–  طی این عمل تعادل اکسیژن.منعکس شده است
آنتی اکسیدانی به وجود می آید که با ایجاد سازگاری
 میزان و غلظت،در عملکرد آنزیم های آنتی اکسیدانی

 بدین وسیله از کارکنان محترم:سپاسگزاری
آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران و
)کارکنان آزمایشگاه بیمارستان فاطمه الزهراء (ص
ساری که ما را در اجرا و به پایان رساندن این پژوهش
.یاری نمودند تقدیر و تشکر می گردد
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Heart Tissue Changes Following Doxorubicin Toxicity: An Experimental
Study on the Protective Effect of Aerobic Training in Young and Old Rats
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Abstract
Introduction: Doxorubicin is one of the
most important chemotherapy drugs for the
treatment of solid tumors caused by the
production of free radicals and the
reduction of antioxidants to cardiac
toxicity. The aim of this study is to
evaluate the effect of pretreatment of three
weeks of aerobic exercise on histological
changes in the heart tissue of young and
old rats by doxorubicin.

Findings: The preconditioning of aerobic
exercise led to a significant reduction in
severe edema and apoptosis induced by
doxorubicin, and this reduction in tissue
damage was more evident in the elderly.
Discussion & conclusion: The findings
indicate severe damage to the heart muscle
in the elderly and the positive effects on
doxorubicin induced apoptosis, and the
effects of driving to apoptosis induced by
doxorubicin. Also, the implementation of
aerobic exercise pre-treatment with over a
shorter period for elderly patients which
were faced with the limitations of physical
activity would be more appropriate and
would lead to increasing the antioxidant
protection role of heart tissue.

Materials & methods: In this study, 48
male rats were divided into two young and
old age groups then each age group was
also divided into three sub-groups: control,
DOX, and exercise + DOX. Exercise
groups ran on a treadmill for three weeks
and five days a week at a speed of 15-17
meters per minute and time of 25-39
minutes. All groups received the solution
of doxorubicin (20 mg kg) at 24 hours after
the last exercise session. Finally biopsy
was done at 48 hours after injection of
DOX. Histological results were analyzed
by a descriptive and qualitative method.

Keywords: Histological changes, Cardio
toxicity, Doxorubicin, Aerobic exercise
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