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چكيده
زمينه و هدف :استروئيدهای آنابوليک -آندروژنيک محبوب بين ورزشكاران آثار مفيد و مضر زیادی بر بدن دارند .لذا هدف
از انجام تحقيق حاضر تبيين تاثير  8هقته تمرین مقاومتی با شدت متوسط همراه با مصرف عصاره شيرین بيان و بولدنون بر سلول های
اسپرماتوئيد ،سرتولی و ليدیگ بافت بيضه رت های نر بود.
روش کار :برای انجام تحقيق آزمایشی حاضر  40سر رت صحرایی نر  8هفته ای با وزن  220-20گرم انتخاب و به  8گروه 5
تایی کنترل سالم ،تمرین مقاومتی ،بولدنون ،شيرین بيان ،بولدنون  +شيرین بيان ،بولدنون ،تمرین مقاومتی ،تمرین مقاومتی +شيرین
بيان و تمرین مقاومتی  +بولدنون  +شيرین بيان تقسيم شدند .سپس گروه های تمرین مقاومتی  8هفته و هفته ای سه بار تمرینات با
شدت متوسط را انجام دادند ،گروه های بولدنون هفته ای یک بار ( 5ميلی گرم/کيلوگرم) بولدنون دریافت کردند و گروه های
شيرین بيان هفته ای سه با ( 500ميلی گرم/کيلوگرم) شيرین بيان دریافت کردند 48 .ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ،رت ها با
تزریق کتامين( 70ميلی گرم/کيلوگرم) و زایالرین( 10ميلی گرم/کيلوگرم) بيهوش شده و بعد از برش در قسمت جلوئی دیواره شكم،
بافت بيضه خارج و جهت انجام آزمایشات در یخچال  -80سانتی گراد نگهداری شد .نهایتاً دادهها با استفاده از آزمون های آنوا سه
راهه و تعقيبی توکی تجزیه و تحليل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد بين ميانگين های سلول های اسپرماتوئيد ،سرتولی و ليدیک بافت بيضه رت های نر در گروه های مختلف
اختالف معنیداری وجود دارد.
نتيجه گيری :با توجه به نتایج تحقيق حاضر و تاثير تمرین و شيرین بيان توصيه می شود ورزشكاران از این تمرینات و شيرین
بيان با مشورت پزشک استفاده کنند.
واژههای کليدی :بولدنون ،عصاره شیرین بیان ،تمرین مقاومتی ،سلول های اسپرماتوئید ،سرتولی ،لیدیک.

مقدمه
استتتتروئیتدهتای آنتدروننیتک -آنتابولیتک ترکیبتاتی

ده تتد کتته در کوتتتاه متتدت ،ت ویز استتتتروئیتتدهتتای

مشتتتش شتتده ات تتتتتوستتترون ،هورمون ا تتلی مردانه می

آنابولیک-آندروننیک توستتتر ورتشت ت اران می تواند

باشت ت د .این ترکیبات ،داروهای نتتتتاه ای با مصتتتار

قدرت و وتن بدن را افزایش دهد .با این حال ،ات آن نا

پزشتتت ی محتدود هتتتتتتد کته تاهی اوقتات بته رور یر

که استتروئیدهای آندروننیک -آنابولیک ات تتتوسترون

قتتانونی برای افزایش توده عضتتت نی و بهبود عمل رد

مشتتتتش می شتتتونتد ،اثرات مهمی بر روی هورمون هتای

می شتتوند که ستتبع عوارج نانبی

ن تتتتی و دستتتت تتاه ت تتاستتتلی اعمتتال می ک تتد .این

نتدی و اعتیتادمی ردنتد  .)12،23تحقیقتات نشتتتان می

استتتتروئیدها ،محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -تاد که به

ورتشتتی مصتتر
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تاثير  8هفته تمرین مقاومتی با عصاره شيرین بيان و بولدنون بر سلول های اسپرماتوئيد ،سرتولی و ليدیگ بافت بيضه رت های نر

ع وان یک ستیتتت باتخوردی عمل می ک د را سترکو

دارویی ،تاایی و حتی دختانیتات قرار رفتته استتته .)5

می ک د .در نتی ه ،استتتداده برون تاد ات استتتروئیدهای

ریشته شتیرین بیان دارای ترکیبات متاددی نظیر ق دهای

آنابولیک-آندروننیک ،تولید درون تای تتتتوستترون و

ماتلف تتا  18در تتتتد) ،ف وونوئیتدهتا ،استتتترول هتا،

تادوتروپین را ماتتل می نمتایتد .در مردان ،ستتترکو

استیدهای آمی ه ،تم و نشتاستته ،استان

های رو ی و

تولیتد هورمون تادوتروپین بتاعتآ آتروفی بیضتتته می

ستاپونین ها می باشتد .عمده ترین ستاپونین تری ترپن 5

شتتتود  .)13بولدنون ،استتتتروئیدآندروننیک-آنابولی ی

حلقه ای) آن استید لیتتریز یک یا لیتتریزین می باشتد

استتته کته دارای خواص آنتابولی ی بتاال و آنتدروننی ی

که ات واحد استتید لوکورونیک و یک مول ول استتید

متوستتر می باشتتد .اخیراً مشتتاهده شتتده استته بولدنون

لیتترت یک آ لی ون) تشت یل شتده استه  .)16نمک

توستتر ورتش ت اران پرورد اندا در خار ات فصتتل و

لیتتتتیریزین می تواند به تتتورت پتاست تی یا کلتت تی

قبل ات متتابقات مورد استتداده قرار می یرد .توستون و

باشتد  .)1این ماده به ع وان مه ترین ماده مؤثره مونود

بولدنون

در ریشته شتیرین بیان حدود  50مرتبه ات شت ر شتیرین تر

ستتتبتع تاریتع کبتد ،کلیته و بیضتتته در خر ود هتا می

استته  .)24ات شتتیرین بیان در رع ستت تی آستتیا و اروپا

شتتود  .)22ا ر چه بولدنون دارای اثرات مثبتی ات نمله

برای درمان بیماری های وارشتی ،عدونه های ت دتتی

افزایش توده عضتتت نی استتت لتی هیپرتروفی) ،افزایش

و تخ های مادوی استتتداده می شتتود  .)11،14در رع

عمل رد بتدنی ،افزایش قتدرت عضتتتلته و افزایش تولیتد

ستتت تی چین نیز در درمتان هپتاتیته و بیمتاری هتای قلبی

تلتبتول هتتای قترمتز ختون در بتیتمتتاران دچتتار آنتمتی متی

کاربرد دارد .در رع ست ت تی ایران ،یاه شت تیرین بیان به

ردد  ،)22،25دارای اثرات مضتتر نانبی نیز می باشتتد

ع وان درمتان ور ماتده و تتتدستتترفته کتارایی داشتتتتته

که شتتامل آتروفی بیضتته ،آک ه شتتدید ،تقویه تتدا،

استتته  .)6ه چ ین یاه شتتتیرین بیان به ع وان داروی

ننی ومتاستتتتی ،رشتتتد ستتتی ته و رتاستتتی در مردان می

متت ن در التها های پوستتتی و برای درمان استتپاست ،

باشتتتد  .)22در همین راستتتتتا ،در ماالاات ان ا شتتتده

تور و رماتیتت ت کاربرد دارد .خواص تتتدستتتررانی،

کاهش ما ی دار در وتن بیضه ها  ،)22کاهش ما ی دار

ونود ترکیبتات کتاهش ده تده چربی و ف ونوئیتدهتا بتا

در ستا تتتتوستترون ستر  ،ونود تایاات شتدید در

فاتالیته آنتی اکتتتتیتدان قوی نیز برای این یتاه زارد

بیضتته )19، 25را در اثر استتتداده ات بولدنون نشتتان داده

شده اسه  .)3،21م انیت های ماتلدی برای چ ون ی

استه .پژوهشت ران بدنبال مداخ تی هتتت د که بتواند ات

تتاثیر تمرین برای کتاهش میزان تتاثیر تااری بولتدنون

آثار ستو استتروئیدهای آنابولیک-آندرننیک پیشت یری

زارد شتده استه .در ماالاه ای که توستر تادقی و

هم اران  )2011نشتان داده اند  9هدته مصتر

ک د .در همین راستتتا ،استتتداده ات یاهان دارویی نهه

هم اران بر روی  30ستتتررت ویتتتتتار  6هدته ای ان ا

حداظه ات ستلول های برخی اندا ها در مقابل التها و

شتد ،مشتاش شتده که  12هدته تمرین مقاومتی به همراه

ستتتمیته مورد تونته قرار رفتته استتته  .)2، 19در این

مصتتر

م مل بولدنون ستتبع افزایش بیان نن های -5

میتان ،یتاه شتتتیرین بیتان بتا نتا علمی Glycyrrhiza

آلدا ردوکتات و آروماتات در بافه بیضتته می شتتود .)20

 .glabra Lیاهی ات خانواده بقوالت اسه که به واساه

آنزی -5آلدا ردوکتات با تبدیل استروئیدهای آنابولیک-

دارا بودن ترکیبتات دارویی و تاایی مه در ریشتتته و

آندروننیک به دی هیدروتتتتتوستتترون نقش مهمی در

ریزو آن در دنیا حائز اهمیه بوده و مورد تونه ت ایع

مان د ده پروستتات مردان ایدا می ک د.

اندا های هد
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مواد و روش ها

این آنزی در بتیاری ات بافه ها ات نمله دست اه ت اسلی
نر و ماده تولید

تحقیش حتا تتتر ات نور کتاربردی و نیمته آتمتایشتتتی

می شتود و ی ی ات ستوبتتتراهای ویژه آن تتتتوستترون

استتتته .برای ان تا این تحقیش کته پروت تل آن بتا کتد

استته  .)10ی ی دی ر ات رود هایی که همیشتته نهه

اخ ق  IR.IAU.K.REC.1398.091به تصتویع رستیده

کتاهش آثتار م دی داروهتای و م متل هتا مورد تونته

استه 40 .ستر رت تحرایی نر نژاد ویتتتار با ستن  8هدته

محققین بوده استتتتداده ات تمری ات ورتشتتتی استتته .به

و وتن  220-200ر ات انتتتیتو پاستتور ایران خریداری

روری که تاک ون ماالااتی در ارتباط با بررستتی ارتباط

و بته محتل ن هتداری حیوانتات آتمتایشتتت تاهی شتتترکته

ان ا تمرین های ورتشتی و کاهش اثرات ستو مصتر

دانش ب یان بافه و نن پاستتتار تاد م تقل و به مدت یک

استتتتروئیتدهتای آنتابولیتک-آنتدرننیتک ات نملته بولتدنون

هدته در محیر آتمایشتت اهی و تحه شتترایر م استتع)

تتتورت رفتته استتته و تتاثیرات مثبته فاتالیته هتای

 12:12ساعه تاری ی و روش ایی) ن هداری شدند .رت

ورتشتی بر روند استپر تایی نشتان داده شتده استه .)18

ها پ

ات آشت استاتی با محیر ندید به رور تصتادفی به

امتا این کته چته تمری ی؟ بتا چته شتتتدتی؟ و بتا چته متدتی

 8روه  5تتایی ک ترل ستتتال بتدون هیچ ونته متداخلته

بیشتترین تاثیر را دارد ستوالی استه که ههن محققین را به

ای) ،تمرین مقتاومتی  8هدتته تمرین مقتاومتی بتا شتتتدت

خود نلع کرده استته .به رور کلی با تونه به عوارج

متوستتتر) ،بولدنون دریافه بولدنون با دوت  5میلی ر

شتتامل بیضتته و تامدان در هر دو ن

آن ها در

بته اتای هر کیلو ر وتن بتدن هدتته ای یتک مرتبته بر

ایتران و هت چتتیتن ت تویتز آن هتتا تتوستتتر افتراد بتتدون

استاس وتن کشتی هدت ی و به تورت تزریش عضت نی)،

تت حیه به ورتشتت اران و نوانان در ستتا وستتیع،

عصتتاره شتتیرین بیان در دوت 500

نانبی استتتتروئیدها و عد نظارت بر مصتتتر

شتتیرین بیان مصتتر

استتتتدتاده ات متداخ تی ربیای و بتدون عوارج متان تد

میلی ر به اتای هر کیلو ر وتن بدن سته بار در هدته

یاهان دارویی نهه کاهش عوارج این دسته

و به تورت خوراکی) ،بولدنون  +شتیرین بیان دریافه

ات استتتتروئیتدهتا متان تد بولتدنون اهمیته دارد .برخی ات

بولتدنون بتا دوت  5میلی ر بته اتای هر کیلو ر وتن

استتتتروئیتدهتای آنتابولیتک-

بدن هدته ای یک مرتبه به تتتورت تزریش عضتتت نی و

مصر

عوارج نتانبی مصتتتر

آندرننیک را می توان با ورتد یا با مصتتتر

داروهای

عصتتتاره شتتیرین بیان با دوت  500میلی ر بر کیلو ر

م متل کتاهش داد  .)9،15بتا این حتال ار عتات انتدکی

وتن بتتدن ستتتته بتتار در هتدتتتته)  ،)2بتولتتدنتون ،تمتریتن

در ارتباط با نحوه اثر تمری ات ورتشتی بر پاست ستاختار

مقتاومتی تیمتار بته متدت  8هدتته و هدتته ای یتک بتار بتا

استتروئید بولدنون ونود دارد.

بولدنون ،ان ا تمرین ورتشتی با شتدت متوستر به مدت

دی ر ،با تونه به استداده ات یاه شیرین بیان در

 8هدتته و هدتته ای  3مرتبته) ،تمرین مقتاومتی +شتتتیرین

رع ست تی ایرانی و اثرات تد التهابی و تد اکتتایشتی

بیان ت ویز عصتاره شتیرین بیان با دوت  500میلی ر بر

یاه شتتتیرین بیان می توان به ع وان م متل در بررستتتی

کیلو ر وتن بتدن رت ستتته بتار در هدتته ،ان تا تمرین

بولدنون بر بافه بیضته

ورتش تی با شتتدت متوستتر به مدت  8هدته و هدته ای 3

پرداخه .در همین راستتا ،با تونه به خواص و ات آن نا

مرتبه) و تمرین مقاومتی  +بولدنون  +شتیرین بیان ت ویز

که استتداده ات این یاه در ایران نیز مرستو استه ،ان ا

بولتدنون بتا دوت  5میلی ر بر کیلو ر وتن بتدن یتک

این پژوهش اهمیه و رورت می یابد.

بار دی هدته و عصتاره شتیرین بیان با دوت  500میلی ر

بافه بیضته ه ا مصتر
ات رر

بر شته اثرات تاریبی مصتر
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بر کیلو ر  3بتار در هدتته و ان تا تمرین مقتاومتی بتا

تهیه شتد .که ابتدا مقدار  500ر ات پودر یاهی داخل

شتتدت متوستتر  3بار در هدته ،به مدت  8هدته) تقتتتی

بشتر ریاته شتده و مقدار  500ستی ستی ح ل  70در تد

شتتتدند .ه چ ین برنامه تمرین مقاومتی به این تتتورت

ال ل 30/در تد آ ) به پودر افزوده در دمای  40درنه

بود که ابتدا یک هدته تمرین نهه آشت استاتی حیوانات

ستتانتی راد قرار رفه .باد ات اشتته  48ستتاعه با

با وستایل و نردبان و آموختن باال رفتن ات پله های نردبان

استتداده ات پم خ و قیف بوخ ر ،محلول نهایی تا

در نظر رفته شتتد .برنامه تمرین مقاومتی ا تتلی شتتامل

و به بالن  250ستی ستی م تقل و به وستیله باار چرخشتی

هشته هدته تاود ات نردبان یک متر ارتدار و شتیع 85

در دمای 50درنه ستانتی راد با استداده ات سیتت تقایر

درنه) به تتتورت ستتته نلتتتته تمرین در هدته ،پ

ات

محلول نهتایی تغلیظ ردید .عصتتتاره در  500میلی ر

بتتتن وتنه به د حیوانات بود .هر نلتته سته سته با پ

در میلی لیتر آ مقار حل شتده و به تورت خوراکی

ت رار ان ا شتتتد .در فا تتتله هر ت رار یک دقیقه و در

در دوت 500متیتلتی تر در کتیتلتو تر ات وتن رت¬هتتا

انده شتد .در

ات آخرین نلتته

فا تله بین هر سته دو دقیقه استتراحه

مصتر

شتد  .)10نهایتاً  48ستاعه پ

هدتۀ اول میزان وتنه های بتتته شتده به رت ها تحرایی

تمرین ،رت های تتحرایی نر با تزریش کتامین  70میلی

نر  50در تتد وتن بدن آن ها بود و به تتورت هدت ی

تر /کتیتلتو تر ) و تایت ریتن  10متیتلتی تر /کتیتلتو تر )

ت ظی شتتتد .رت هتای روه ک ترل نیز در رول دوره 8

بیهود و بافه بیضته خار شتد .وتن بافه بیضته انداته

هدتتهای هیچ ونته فاتالیتی ان تا نتدادنتد .ات شتتترور هدتته

باشتی ات بافه های برداشته شتده برای

یری وستپ

دو هر هدتته وتنته هتایی بته میزان  % 30وتن اولیته رت

آتمایشتات ستلولی و مو ل ولی ب فا تله در نیترونن مایع

های تحرایی نر به د آن ها بتتته شتد که این مقدار در

م مد شتتده و نهه ان ا آتمایشتتات ستتلولی مل ولی

پتایتان هدتته آخر بته  % 200وتن آن هتا رستتتیتد .این برنتامته

در یاچتتال  -80ن هتتداری ردی تد .باش دی ری ات

تمری ی ال ویی ات تمرین مقتاومتی استتته  .)17الت بته

بافه بیضتته برای بررس تی های تصتتویربردای و ماالاات

هکر اسه که به م ظور ک ترل وتن ،وتنکشتتتی رت ها

هیتتتتتوپتاتولونی داختل فرمتالین قرار رفته .باتد ات

در ابتدا ،وسر و انتهای تمری تتتات ،با استداده ات تراتوی

اشه  24ساعه ات مرحلتتتته تثبیتتتته اولیتتتته ،برد 5

دی یتالی مدل Metler :ساخه کشور :آلمان) با دقه 4

متیت ترومتتتری ات نتتاحتیتته بتتافتته قتلتبتی تهتیتته و بتتا رود

تتدر ان ا شد .ه چ ین رود عصتتاره یری شتتیرین

H&Eرنت

آمیزی  )5 ،11و بتا می روستتت و

نوری

بیان در محل آتمایشت اه شترکه دانش ب یان بافه و نن

 )®ZEISSمورد بررستتی قرار رفت د .نمایه ستتلول

پاستار اد بدین تورت بود که :ابتدا  500ر عصتاره

هتتای ماتلف تایتتا ،قار داخلی لولتته ستتتمی ندروس،

آفته کش هتا ،مواد

نمایته ستتتلول هتای ستتترتولی و نمایته ستتتلول هتای

یتاه شتتتیرین بیتان بته م ظور حتا

ستتمی ،تتایاات و یره شتتتتتتشتتو داده شتتده و پ

ات

شتتتتشتو با آ مقار در دمای  40درنه ستانتی راد به
مدت یک هدته خشتک شتد .نهایتاً به م ظور تبدیل انزا

الیدی

در ع

های می روست وپی با استتداده ات نر

افزار  )Image J(Image J Software, NIHثبه شتتد.
در انتهتا ات آمتار تو تتتیدی میتان ین و انحرا

مایتار)،

یتاه بته هرات کوچتک تر بته م ظور افزایش متتتتاحته

آتمون های شتتاپیروویلک ،تی متتتتقل ،آنوا ستته راهه و

ستتتا تماس هره با ح ل و باتدهی استتتتارا  ،ات یاه

تاقیبی توکی با استتتداده ات نر افزار  SPSSنتتتاه  22و

بدین تتورت

ستا ما یداری  p> 0/05برای ت زیه و تحلیل داده ها

پودر تهیه و عصتتاره به رود می تتتی
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شتد .الت به هکر استه که پروت ل تحقیش با کد اخ ق
 IR.IAU.K.REC.1398.091به تصویع رسیده اسه.
نتایج

بیان  )p<0.01افزایش ما ی داری یافت د .بر اساس نتای
در بافه بیضه در

بین میان ین های سلول های لیدی

روه های ماتلف تداوت ما یداری ونود

تغییرات وتنی و سن رت ها در روه های ماتلف

دارد  =p0/0001و  .)=F23/48نتای

آتمون تاقیبی

پژوهش در ندول  1نشان داده شده اسه .نتای نشان

توکی نشان داد سلول های لیدیک نتبه به روه ک ترل،

های

در روه بولدنون کاهش ما ی دار  )p<0.001و در

اسپرماتوننیک اسپرماتو ونی) در بافه بیضه در روه

روه تمرین  +شیرین بیان افزایش ما ی دار )p<0.01

ما یداری ونود

یافه .ه چ ین میان ین سلول های لیدیک در روه

داد

بین

میان ین

های

های ماتلف پژوهش اخت

سلول

دارد  =p0/0001و  .)=F57/76ه چ ین نتای آتمون

های

تاقیبی توکی نشان داد میان ین های سلول های

بیان  )p<0.01کاهش نتبه به روه تمرین ورتشی

تمرین ،)p<0.01

کاهش ما ی داری یافه .نهایتاً نتبه به روه بولدنون

بولدنون  ،)p<0.001بولدنون +تمرین  )p<0.05کاهش

نیز میان ین سلول های لیدیک در روه های شیرین بیان،

و روه تمرین+شیرین بیان  )p<0.001نتبه به ک ترل

بولدنون +تمرین ،تمرین+شیرین بیان و روه ترکیبی

سال افزایش ما ی داری یافه .نتبه به روه تمرین نیز

افزایش ما ی داری یافه  .)p<0.001همان رور که در

روه های بولدنون کاهش ما ی دار  )p<0.001و روه

ش ل های  1-4مشاهده می شود ،ساختار بافه بیضه در

های شیرین بیان ،بولدنون +شیرین بیان و تمرین +شیرین

روه ک ترل به ورت ربیای و سال اسه .ی واختی و

بیان افزایش ما ی داری یافت د  .)p<0.001ه چ ین

نظ در کل بافه قابل مشاهده اسه .انوار سلول های

روه های شیرین

روند اسپرماتوننز شامل اسپرماتوسیه ،سلول های

بیان  ،)p<0.001شیرین بیان  +بولدنون ،)p<0.001

 ،اسپرماتید ،سلول های سرتولی و اسپرماتو ونیا

اسپرماتوننیک

های

روه

نتبه به روه بولدنون ت ها نیز تما
تمرین+

بولدنون ،)p<0.05

تمرین

+

شیرین

لیدی

بولدنون )p<0.001

ونود دارند .سلول ها با فلش و نا

و

بولدنون+شیرین

ااری مشاش شده

بیان  )p<0.001و روه ترکیبی  )p<0.01افزایش ما ی

اند .ه چ ین مشاش شد به میزان کمی ات ی واختی

داری یافت د .در راباه با سلول های سرتولی نتای نشان

بافه بیضه در روه تمرین مقاومتی کاسته شده اسه .در

داد بین میان ین سلول های سرتولی در بافه بیضه روه

نمونه های مربوط به روه تیمار شده با بولدنون ،تصاویر

های ماتلف تداوت ما اداری ونود دارد  =p0/0029و

می روس وپی نشان ده ده آن اسه که ی واختی بافه

 .)=F5/249ه چ ین نتای آتمون تاقیبی توکی نشان

ورت چشم یری کاهش یافته و تغییرات

داد در مقایته با

روه

ماتلف همراه با افزایش بی نظمی مشاهده می شود .در

تمرین+شیرین بیان افزایش ما ی داری یافه .)p<0.05

نمونه های مربوط به روه تیمار شده با شیرین بیان،

تغییرات روه تمرین ورتشی نتبه به سایر روه های

تصاویر می روس وپی نشان ده ده آن اسه که

تحقیش در متغییر سلول های سرتولی ما ی دار

ی واختی بافه بیضه بهبود یافته اسه نتبه به روه

نبود  .)p>0.05در بررسی روه بولدنون با سایر روه ها

بولدنون) .در فضای داخلی لوله های سمی یدر انوار سلول

مشاهده شد که سلول های سرتولی ت ها در روه های

های روند اسپرماتوننز شامل اسپرماتوسیه ،اسپرماتید و

تمرین+شیرین

اسپرماتو ونیا ونود دارند .در نمونه های مربوط به روه

شیرین

روه ک ترل سال

بیان )p<0.05

و

روه

ت ها

بیضه به

5
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تیمار شده با شیرین بیان و بولدنون ،ی واختی بافه بیضه

به روه تیمار شده با بولدنون و تمرین مقاومتی ،تا حدود

کاهش یافته اسه و تغییرات ماتلف همراه با افزایش بی

کمی ی واختی بافه بیضه کاهش و بی نظمی افزایش

نظمی مشاهده می شود نتبه به روه های ک ترل سال

یافته اسه .قار داخلی و خارنی لوله های سمی یدر

و شیرین بیان ت ها) .در فضای داخلی لوله های سمی یدر

کاهش یافته اسه .در فضای داخلی لوله های سمی یدر

انوار سلول های روند اسپرماتوننز شامل اسپرماتوسیه،

انوار سلول های روند اسپرماتوننز شامل اسپرماتوسیه،

اسپرماتید ،و اسپرماتو ونیا ونود دارند و نتبه به ک ترل

اسپرماتید ،و اسپرماتو ونیا ونود دارند و شمار آن ها

تغییر نشان می دهد .ه چ ین قار داخلی لوله های

نتبه به ک ترل تغییر نشان می دهد .در نمونه های مربوط

سمی یدر کاهش یافته اسه .در نمونه های مربوط به روه

به روه تیمار شده با شیرین بیان  +بولدنون و تمرین

تیمار شده با شیرین بیان و تمرین مقاومتی ،تا حدود کمی

مقاومتی ،تا حدود کمی ی واختی بافه بیضه کاهش و

ی واختی بافه بیضه کاهش و بی نظمی افزایش یافته

بی نظمی افزایش یافته اسه .قار داخلی و خارنی لوله

اسه .قار داخلی و خارنی لوله های سمی یدر کاهش

های سمی یدر کاهش یافته اسه نتبه به روه ک ترل

یافته اسه .در فضای داخلی لوله های سمی یدر انوار

سال ) .در فضای داخلی لوله های سمی یدر انوار سلول

سلول های روند اسپرماتوننز شامل اسپرماتوسیه،

های روند اسپرماتوننز شامل اسپرماتوسیه ،اسپرماتید ،و

اسپرماتید و اسپرماتو ونیا ونود دارند و شمار آن ها

اسپرماتو ونیا ونود دارند و شمار آن ها نتبه به ک ترل

نتبه به ک ترل تغییر نشان می دهد .در نمونه های مربوط

تغییر نشان می دهد.

جدول  -1تغييرات وزن حيوانات در گروه های مختلف
نام گروه

وزن (گرم)

سن (هفته)

کنترل

234 ± 13

8

تمرین ورزشی

241 ± 17

8

بولدنون

227 ± 21

8

شيرین بيان

238 ± 15

8

بولدنون+شيرین بيان

230 ± 15

8

تمرین+بولدنون

242 ± 19

8

تمرین+شيرین بيان

236 ± 17

8

تمرین+بولدنون+شيرین بيان

229 ± 27

8
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جدول -2نتایج آزمون آنوا برای متغيرهای تحقيق در گروه های مختلف پژوهش

اسپرماتوگونی

سرتولی

اسپرماتيد

تغييرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

Sig.

بين گروهی

2510

7

358.6

57.76

0.0001

درون گروهی

99.33

16

6.208

کل

2609

23

بين گروهی

975.3

7

139.3

درون گروهی

424.7

16

26.54

کل

1400

23

بين گروهی

10845

7

1549

درون گروهی

479.3

16

29.96

کل

11324

23

5.249

51.71

0.0029

0.0001

شكل  -1تغييرات بافتی در گروه های مختلف پژوهش
( ،)H&Eبزر مایی  .µm 100تغییرات در م اری و لوله ها با فلش قرمز نشان داده شده اسه :Control .ک ترل :Exe ،تمرین ورتشی:Boldenone ،
بولدنون :GLY ،شیرین بیان.
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بحث و نتيجه گيری
هتد این پژوهش بررستتتی رونتد کتاهشتتتی میزان

مود هتای تیمتار شتتتده بتا داروی انتابولیتک بولتدنون بتا

بولدنون در

درنتات ماتلدی ات تغییرات الیته هتای ماتلف بتافته

مود های تتحرایی نر با استتتداده ات تمرین ورتشتتی و

بیضتته در روه های آتمایش در مقایتتته با روه ک ترل

عصتاره ی شتیرین بیان بود .بولدنون ،استتروئید

همراه استته و این در حالی استته که استتتداده ات تمرین

آنتابولیتک آنتدروننیتک استتته کته ستتتبتع افزایش وتن

مقاومتی و مصر

عصاره ی شیرین بیان همراه استروئید

بافه بیضته می شتود .ادا و هم اران  )2012در تحقیقی

بولتدنون تتا حتدود تیتادی متانع ای تاد و بروت این تغییرات

نشتان دادند که ت ویز بولدنون در دو دوت 4/5میلی ر

می شتود.آثار تااملی تمرین مقاومتی ،بولدنون و عصتاره

آستتیع وارده به بافه بیضتته بر اثر مصتتر
مصتر

و 9میلی ر بته اتای هر کیلو ر وتن بتدن مود هتای

شتیرین بیان بر شتمار ستلول های لیدی

بافه بیضته نشتان

تحرایی نر ری سته بار در فا تله تمانی  3هدته م ر به

داد کتته در روه تیمتتار ترکیبی ورتد  +بولتتدنون +

افزایش ما ی دار در وتن بدن می شتتود  .)17اما ماالاه

ش تیرین بیان تاداد این ستتلول¬ها نتتتبه به روه ک ترل

بولدنون

تغییر ما ی داری نتدانتد در حتالی کته در روه تمرین

توستون  )2016به بررستی تاثیر مار مصتر

بر تغییرات بافه بیضتته خر ود های نر پرداخه .نتای

مقاومتی بولدنون شتتمار این ستتلول ها نتتتبه به ک ترل

این ماالاه حاکی ات این مورد بوده استتته که مصتتتر

افزایش ما ی دار یافته استتته.مصتتتر

بولدنون ستتتبع

بولدنون در دوتهای باال ستبع کاهش وتن بافه بیضته و

ای اد استترس اکتتیداتیو در ستلول های بافه بیضته ،می

تاریع چرخه ی استپر تایی می شتود  .)22نتای بافه

ردنتد کته در نهتایته مونتع آتروفی بتافته بیضتتته می

شت استی ماالاه حا تر نشتان داد که با متتمومیه بولدنون

شتتود .استتترس اکتتتیداتیو با تاداد استتپر  ،عمل رد و

عمده تغییرات ای اد شتده در بافه بیضته به تورت بی

تحرک آن ارتبتاط م دی دارد و بر عواقتع هم وشتتتی

نظمی در شتتتای پتایته دیواره لولته هتای استتتپر ستتتات و

مورد نیتات برای لقتات موفش تت ثیر م دی می تاارد .در

اخت ل در اتصتتاالت بین ستتلولی در برخی ستتلول های

مقابل ،تایی ی و هم تاران با بررسی شاخش اکتایشی

کاستتته

متالون دی آلتدهیتد و شاخش آسیع سلولیکراتین کی ات

شتتتده بود .ه راستتتتتا بتا ماتالاته این پژوهش ،در ماتالاته

نشان دادند که دو ماه تمرین هواتی ت ثیری بر شاخش

تادان و هم اران  )2016که برای بررسی تغییتتر ای تتاد

هتتای هکر شتتتتده ندارد  .)8ات دالیل عمده ت اقضات

شده توسر استروئید بولتتدنون بتتر بافتته بیضتته  60مود

مشاهده شده ماالاات ،شدت و مدت تمری ات ورتشتی

حرایی رراحتتی شتتده بتتود ،یافتتته هتای بافته ش استی

و سات اریهای آنتیاکتیدانی مرتبر با افزایش حداکثر

تداوت بتیار تیادی بین روه ک ترل و ستتایر تیمارهتتا ات

اکتتیژن مصترفی  )VO2maxدر نتی ه تمری ات ورتشی

نظتتر قار لوله های سمی یدر ،تاریع شدید سلول هتتای

میباشد  .)7دلیل این مو تور می تواند در ارتباط با این

ستتتمی نیدتتتر اسپر سات) ،بی نظمی در ساوت ماتلف

باشتد که ،در تمری ات مقاومتی شتدید ،فرآی د ایتت می

شتتتا پایتتته ،آپوپتتتتوت نام ظ سلول های تای ده داخلی،

خون رستتتانی م تدد و بتارهتای م تانی ی وارد شتتتده بر

و اد بافه بی تتابی ی را نشتتان

بافه های نر در یر ،در ای اد پراکتتیداستیون لیپیدی و

دادند .)26بررستتی بافه شتت استتی بیضتته در مود های

تولیتد ب یتان هتای آتاد نقش موثر دارنتد .در ری ورتد،

تحرایی نری تحه تیمارهای ماتلف نشتان داد که در

خون به ستتمه پوستته و عضتت ت فاال باعآ

ستترتولی می باشتتد .ات میزان ستتلول های لیدی

کاهش سلول های لیدی

انحرا
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هیپوکتتتتی تود تار بتافتی و عتد همتاه ی اکتتتتیژن

پروتئین هتای آپوپتوتی نظیر کتاستتتپتات  3و لی ونن

مصرفی و اکتیژن مورد نیات در بافتهای فاال حین شدت

ست تات کی ات در این ستلول ها ستبع اخت ل آنزیمی و در

های باالی تمری ی می شتتود .به دنبال اکتتتیژن رستتانی

نتی ه باعآ کاهش در لظه هورمون تتتتوستترون می

م تدد این بتافته هتا و قاع یتا کتاهش شتتتدت فاتالیته،

شود  .)22اما در روه های درمانی روند این دو پروتئین

افزایش می یابد .ات این رو ،تمی ه آستیع به ستاخه های

کاهش داشتتتته استتته و ستتتبع افزایش لظه هورمون

ستلولی در پی افزایش پراکتتیداستیون لیپیدی و کاهش

تتتتوستترون توستر عصتاره شتیرین بیان و تمرین ورتشتی

عمل رد ستتتلولی ،فراه می شتتتود .در ماالاه بیهاری و

داشتته استه .زارد شتده استه که تتتتوستترون دارای

هم اران  )2020بررستی پاتولونی ی بافه بیضته در این

اثرات آنابولیک متتتتتقیمی بر ستتتاخه پروتئین در تما

ماتالاته نشتتتان ات کتاهش قتابتل تونته تاتداد ستتتلول هتای

اندا ها و بافه های بدن می باشتتتد ،که این امر مونع

بولدنون

نر می شتتود

ستترتولی و ستتلول های لیدی

در اثر مصتتر

افزایش توده ماهیچه و استتتاوان در ن

داشتتتتته استتته یتافتته دی ر محققین فوق افزایش ماتادار

ب ابر این افزایش ترشت هورمون تتتتوستترون با افزایش

تاتداد استتتپر هتای یر ربیای و کتاهش تتتتتتوستتتترون

دوت عصتاره بدیهی به نظر می رستد .بر استاس نتای این

ستتترمی و ه چ ین افزایش شتتتتاخش هتای استتتترس

ماتالاته آثتار تاتاملی تمرین مقتاومتی ،بولتدنون و عصتتتاره

اکتتتیداتیو نظیر مالون دی آلدهید در بافه بیضتته نشتتان

ش تیرین و ه چ ین استتتداده توا ش تیرین بیان با بولدنون

داد .به نحوی که در تیمار با تمرین ورتشتتی و عصتتتاره

می تواند آثار م دی مصتر

بولدنون در بافه بیضته می

شتیرین بیان پیوستت ی الیه های ستلولی استپرماتوننز در

شود را کاهش دهد ب ابراین استداده ات تمرین مقاومتی و

مقایتتته با ستتایر تیمارها نشتتان ده ده ت ثیر بهبود ده ده

شتیرین بیان نهه کاهش آثار م دی بولدنون با مشتورت

عصتتاره شتیرین بیان و تمرین ورتشتی بوده استته  .)4با

پزشک به ورتش اران تو یه می شود.

تونه به اهمیه ستتلول های ستترتولی در تقتتتی و تمایز

تشكر و قدردانی

ستتتلول ها ،افزایش تاداد آن ها ستتتبع بر شتتته روند

بدین وستیله محقش و هم اران ات تما کتتانی که در

ربیای ت امل ستتتلول های ن تتتتی نر می ردد .حال با

بته ثمر رستتتیتدن این مقتالته هم تاری نموده انتد تشتتت ر و

تونه به این که ستلول های الیدی

بیشتترین م بع ترشت

قدردانی می ک د.
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Abstract
Inroduction & Objective: Anabolic-androgenic steroids popular among athletes have many beneficial
and harmful effects on the body. Therefore, the aim of this study was to explain the effect of 8 hours of
moderate intensity resistance training with licorice and Boldenone extract on sperm cells, Sertoli and
Leydig testicular tissue of male rats.
Materials and Methods: For the present experimental study, 40 8-week-old male rats weighing 20220 g were selected and divided into 8 groups of 5, including healthy control, resistance training, and
bulldon, Licorice, Boldenone + Licorice, Boldenone, Resistance Training, resistance training + licorice and
resistance training + Boldenone + licorice were divided. Then, the resistance training groups performed
moderate-intensity training 8 times a week and three times a week, the Boldenone groups received 5 (mg /
kg) Boldenone once a week, and the licorice groups received weekly exercise. They received 500 (mg / kg)
licorice three times. 48 hours after the last training session, rats were anesthetized by injection of ketamine
(70 mg / kg) and xylarine (10 mg / kg) and after incision in the anterior part of the abdominal wall, testicular
tissue was removed and tested Stored in refrigerator-80. Finally Data were analyzed using three-way
ANOVA and Tukey post hoc tests.
Results: The results showed that there was a significant difference between the means of spermatoid,
sertoli and testicular tissue of male rats in different groups.
Conclusion: According to the results of the present study and the effect of exercise and licorice, it is
recommended that athletes use these exercises and licorice in consultation with a physician..
Key word: Boldenone, Licorice Extract, Resistance Training, Spermatoid Cells, Sertoli, Lydic.
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