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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر همزمان بولدنون و تمرين مقاومتي بر نيمرخ هماتولوژيک و ساختار طحال در
موشهاي صحرايي نر بود .بدينمنظور 47 ،سر موش نر ويستار (با سن 12هفته و ميانگين وزني 195±7/94گرم)
بهطور تصادفي در هفت گروه تقسيم شدند :گروه کنترل ،شم ،بولدنون يک (دو ميليگرم بهازاي هر کيلوگرم وزن
بدن) ،بولدنون دو (پنج ميليگرم بهازاي هر کيلوگرم وزن بدن) ،تمرين مقاومتي ،تمرين مقاومتي  +بولدنون يک و
تمرين مقاومتي  +بولدنون دو .برنامۀ تمرين مقاومتي شامل شش هفته صعود از يک نردبان بهصورت پنج جلسه
دربرگيرندۀ سه ست با پنج تکرار و يک دقيقه استراحت در فاصلۀ بين هر ست بود که با  50درصد يک تکرار
بيشينه در هفتۀ اول آغاز شد و به  100درصد يک تکرار بيشينه در هفتۀ پاياني رسيد .تزريق دارو بهصورت يکبار
در هفته و در يک روز مقرر ،در عضالت چهارسر و پشت ران بهشکل عميق انجام گرفت .پس از بيهوشي،
کالبدشکافي صورت گرفت و طحال برداشته شد .مقاطع ميکروسکوپي انتخابشده پس از رنگآميزي
هماتوکسيلين و آئوزين با ميکروسکوپ نوري مطالعه شدند .درادامه ،آسيب طحال براساس معيارهاي
هيستوپاتولوژيک تعيين گشت و دادهها بهروش تي همبسته ،تحليل واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي حداقل
تفاوت معنادار در سطح  P<0.05تجزيهوتحليل گرديد .نتايج نشان ميدهد که مصرف مکمل بولدنون با دوزهاي

مختلف موجب افزايش سطح پالکت ) ،(P=0.033نوتروفيل ) (P=0.05و گلبول سفيد خون )(P=0.001
ميشود .همچنين ،مصرف بولدنون آسيب به بافتهاي پالپ سفيد ) ،(P=0.02پالپ قرمز ) (P=0.001و فضاي
سينوزوئيدي طحال ) (P=0.000را بهطور معناداري افزايش ميدهد .بهنظر ميرسد که مصرف کوتاهمدت
بولدنون ،تغييرات منفي عوامل هماتولوژيکي و ساختار طحال را بههمراه داشته و تمرينات مقاومتي قادر به
جلوگيري از آسيبهاي مختلف بافت طحال ناشي از مصرف استروئيدهاي آندروژنيک آنابوليک نباشد.
واژگان کلیدی :تمرينات مقاومتي ،بولدنون ،عوامل هماتولوژيکي ،تغييرات ساختاري طحال ،موش صحرايي نر
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مقدمه
) ،(AASمشتقات تولیدشده از هورمون تستوسترون مردانه
استروئیدهای آندروژنی
میباشند که برای افزايش وزن ،تودۀ بدن ،افزايش قدرت طی رقابت و بهبود ظاهر بدنی استفاده
میشوند ( .)1بولدنون 2استروئید مشتقشده از تستوسترون است که اعمال قوی آنابولیکی و
آندروژنیک را درجهت بهبود رشد نشان میدهد .اين استروئید بر پايۀ تستوسترون بوده و دارای
اثرات آنابولیکی قوی و آندروژنی متوسطی است که باعث بهبود رشد میشود ( .)2،3سوءاستفاده از
استروئیدهای آندروژنی میتواند منجر به آسیب بافتهای حیاتی بدن شود ( .)4در میان موارد
ذکرشده ،تغییرات ساختاری در بافتها پس از دورههای مصرف استروئید آنابولیک برای تشخیص
آسیبها از اهمیت ويژهای برخوردار است .مصرف خودسرانۀ اين داروها میتواند عواقب وخیمی را
بهدنبال داشته باشد .دراينراستا ،توسان و الدين )2012( 3در پژوهشی به بررسی تغییرات
هیستوپاتولوژی در عملکرد و ساختار کلیوی پس از تزريق بولدنون در خرگوشهای نر بزرگسال
پرداختند .نتايج نشان داد که مصرف بولدنون ممکن است موجب آسیب کلیوی شده و حتی به نقص
کلیوی منجر شود ( .)7بیوالتی و گروت )2004( 4نیز اثرات هیستوپاتولوژيکال 5بولدنون در گاو نر را
مورد بررسی قرار دادند و گزارش نمودند که بولدنون موجب اختالل در اپیتلیوم ژرمینال بیضه و
ترشح بیش از حد مايع و همچنین ،تشکیل کیست در پروستات میشود (.)8
جنبۀ مهم ديگری که دراينخصوص مدنظر قرار دارد ،تأثیر استروئید آنابولیک اندروژنیک بر
پارامترهای بافتی مانند طحال است .طحال يکی از بزرگترين ارگانهای لنفاوی در بدن انسان و
حیوان میباشد که دارای يک عملکرد ذخیرهسازی در طول فعالیت ورزشی باال است ( .)6جنبههای
مورفولوژيک اين امکان را فراهم می آورد تا تجسم از ساختارهای مختلف وجود داشته باشد؛ همانند
پالپ سفید با مشخصۀ حضور فراوان لنفوسیتها و پالپ قرمز که نمايی از محتوای تشکیل
گلبولهای قرمز بالغ میباشد ( .)9در مطالعهای نشان داده شد که غلظت سرمی هموگلوبین،
هماتوکريت و شمار سلولهای سفید خون پس از شش ماه مصرف دوز باالی استروئیدهای آنابولیک
آندروژنیک افزايش میيابد ( .)10همچنین ،بیان گرديد که محتوای پالکتها پس از هشت هفته
مصرف استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک افزايش يافته است؛ درحالیکه ساير پارامترهای خونی
بدون تغییر بودهاند ( .)11در پژوهشی ديگر گزارش گرديد که تزريق دوز فوق فیزيولوژيکی از
آنابولیک1

1. Anabolic Androgenic Steroids
2. Boldenone
3. Tousson & Eldeen
4. Biolatti & Groot
5. Histopathology
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استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک همراه با فعالیت با شدت باال میتواند به کاهش تکثیر و تحرک
لنفوسیتها در شرايط آزمايشگاهی منجر شود که اين امر به جنبههای منفی مربوط به استفادۀ
نامناسب از استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک اشاره دارد (.)12
ذکر اين نکته ضرورت دارد که اگرچه استروئیدهای آنابولیک در افزايش توان ورزشکاران مؤثر
میباشند؛ اما بهدلیل ايجاد اثرات مخرب میتوانند تهديدی برای سالمت ورزشکاران محسوب شوند.
همچنین ،ازآنجايیکه استروئیدهای آنابولیک بر روی بسیاری از دستگاههای بدن اثر میگذارند،
اثرات مخرب آنها متعدد خواهد بود .دراينراستا ،صرفنظر از اينکه استروئیدهای آنابولیک
آندروژنیک در چند دوره و بهمدت چند سال مورد استفاده قرار میگیرد ،اثرات جانبی متفاوتی نظیر
جوش پوستی و بزرگی بیضه را نشان داده و خطرات جدیتری همچون نارسايی کبدی ،سندرمهای
کرونری ،پرولیفهشدن مجاری صفراوی ،پلیوس کبدی ،آدونومای کبدی و هپاتوکارسینوما را برای
زندگی ايجاد میکند ( .)13،14با توجه به مصرف گستردۀ اين داروها توسط ورزشکاران و اينکه در
کشور ما بدون هیچ نظارتی توسط افراد بدون صالحیت به ورزشکاران و جوانان در سطح وسیع
تجويز میشوند ،همچنین با توجه به عدم امکان استفاده از نمونههای انسانی بهدلیل آسیبزابودن
استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک ،پژوهش حاضر بهدنبال بررسی پاسخ نیمرخ هماتولوژی و
آسیب های ساختاری طحال به يک دوره تمرين مقاومتی و مصرف دوزهای مختلف بولدنون در
موشهای صحرايی نر میباشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات تجربی میباشد .جامعۀ آماری اين پژوهش را موشهای صحرايی نر
نژاد ويستار پژوهشکدۀ علمی کاربردی دامغان تشکیل دادند که از میان آنها  47سر موش صحرايی
نر ويستار با سن  12هفته و وزن اولیۀ  195±7/94گرم بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.
شايانذکر است که نمونۀ آماری اين پژوهش بهروش نمونهگیری انتخابی هدفدار و با توجه به
شرايط وزنی و سنی صورت گرفت .سپس ،نمونهها بهشکل تصادفی در هفت گروه با هفت سر موش
در هر گروه تقسیم شدند:
گروه اول :گروه (کنترل) بدون تمرين  +تزريق دارونما ()n=7
گروه دوم :گروه (شم) بدون تمرين  +تزريق رون زيتون ()n=5
گروه سوم :بدون تمرين  +تزريق بولدنون بهمیزان دو میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن ()n=7
گروه چهارم :بدون تمرين  +تزريق بولدنون بهمیزان پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن ()n=7
گروه پنجم :تمرين مقاومتی  +تزريق دارونما ()n=7
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گروه ششم :تمرين مقاومتی  +تزريق بولدنون بهمیزان دو میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن ()n=7
گروه هفتم :تمرين مقاومتی  +تزريق بولدنون بهمیزان پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن ()n=7
گروههای موردمطالعه در قفسههای مخصوص جوندگان از جنس پی.وی.سی با درپوش توری فلزی
که کف آنها با تراشههای تمیز چوب پوشانده شده بود ،تقسیم شدند .الزمبهذکر است که دمای اتاق
 1±22/4درجۀ سانتیگراد با رطوبتی معادل  65تا  75درصد بود و نمونهها طبق چرخۀ  12ساعت
خواب و بیداری ،با دردسترسبودن آب و غذا (غذای مورداستفادۀ آنها غذای فشرده و آمادۀ
مخصوص موش ،ساخت کارخانۀ خوراک گرگان و آب مصرفی آنها آب تصفیهشدۀ شهری بود که در
ظرف آبخوری از جنس پی.وی.سی دردسترس گروه حیوانات قرار میگرفت) نگهداری شدند.
بولدنون با مارک تجاری اکوئیپسی محصول شرکت مدیتچ 1آلمان خريداری شد که در هر ويال
بهازای هر میلیلیتر 250 ،میلیگرم مادۀ مؤثر وجود دارد که بیانگر خلوص و کیفیت آن میباشد.
اين استروئید پس از وينسترول (استانازولول) ،2پرمصرفترين استروئید در بین ورزشکاران مختلف
بوده و مصارف دامپزشکی بااليی دارد .از جمله ويژگیهای بولدنون ،افزايش وزن خشک عضله است
که کامالً در گروههای دريافتکنندۀ هورمون مشهود بود و بعد از اندازهگیری يک تکرار بیشینه3
نمونهها ،علیرغم عدم معناداری وزن رتها ،قدرت بسیار متفاوت بود .جهت تجويز و تزريق دارو با
دو دوز از سرنگ انسولین مدرج استفاده شد که اين تزريق در زمان معین بهصورت يک بار در هفته،
رأس ساعت معین (ساعت  11صبح) و در يک روز مقرر در هفته ،در عضالت چهارسر و پشت ران
بهصورت عمیق انجام شد .گروه کنترل و دارونما نیز محلول فیزيولوژيک نرمال سالین يا محلول
سديم کلرويد  0/09را دريافت نمودند .با توجه به خلوص باالی استروئید مصرفی و اينکه بهازای هر
میلیلیتر هورمون 250 ،میلیگرم مادۀ مؤثر وجود داشت و ازسویديگر ،دوز مصرفی پايین (دو
میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن) و دوز باال (پنج میلیگرم بهازای هر کیلوگرم) براساس محاسبات
هورمون بايد با مادۀ ديگری ترکیب گشته و تزريق شود؛ لذا ،اثر اين ماده بايد در گروه ديگری بهطور
مجزا مورد بررسی قرار میگرفت .عالوهبراين ،با توجه به اينکه استروئیدها را معموالً با روغن تزريق
میکنند ،روغن زيتون مورد استفاده قرار گرفت و بهازای هر کیلوگرم ،پنج میلیگرم روغن خالص
تزريق گرديد.

1. Meditech
)2. Stanozolol (Wistrol
)3. One-Repetition Maximum (1- RM
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تمرين مقاومتی شامل هشت هفته صعود از نردبان  76سانتیمتری با  47پله و عرض  19سانتیمتر
با زاويۀ هشت درجه و دارای استراحتگاه در باال (متعلق به شرکت ندای مهندسی ورزشی پارس
(ژيروتک)) بود .بهمنظور تعیین وزنۀ مناسب ،هر چهار روز يکبار وزن موشها اندازهگیری گرديد.
هر جلسه تمرين شامل سه ست با پنج تکرار میشد و در فاصلۀ بین هر ست ،يک دقیقه استراحت
گنجانده شده بود .تمرين پس از بستن وزنه به دم موش صحرايی انجام میگرفت .در هفتۀ اول
میزان وزنههای بستهشده به دم موشها 50 ،درصد  1RMهر حیوان که در روز قبل از شروع تمرين
مقاومتی محاسبه شده بود ،بود که در هر هفته  10درصد افزايش میيافت تا به  100درصد در هفتۀ
پايانی رسید .شايانذکر است که حیوانات طی دو هفته قبل از شروع تمرينات با صعود از نردبان
آشنا شدند (درصورت امتناع با تحريک دستی وادار به صعود میشدند) و بار پايانی بهعنوان ظرفیت
حمل بیشینۀ آن جلسه در نظر گرفته میشد (.)15
مراحل آمادهسازي بافت جهت مطالعه با ميکروسکوپ نوري :پس از بیهوشی ،با ثابتکردن
حیوان بر روی تختۀ جراحی جوندگان ،کالبدشکافی انجام گرفت و طحال برداشته شد .بالفاصله پس
از کالبدشکافی ،نمونهبرداری از طحال موشها برای مطالعه با میکروسکوپ نوری صورت گرفت و
نمونهها در فیکساتیو فرمالین  10درصد قرار داده شده و برای  48ساعت در محلول نگهداری
گرديدند .پس از  24ساعت اولیه ،فرمالین تازه با فرمالین قبلی جايگزين گرديد و پس از تثبیت با
الکل ،آبگیری و توسط پارافین ،قالبگیری انجام شد .بعد از اين مراحل ،مقاطع با ضخامت پنج
میکرون توسط میکروتوم بهصورت نمونهگیری تصادفی و با فواصل منظم و يکنواخت تهیه گرديد.
الزمبهذکر است که مقاطع میکروسکوپیک انتخابشده پس از رنگآمیزی هماتوکسیلین و آئوزين با
میکروسکوپ نوری مطالعه شدند .چگونگی تعیین آسیبهای بافتی براساس معیارهای
هیستوپاتولوژيک در هر بافت میباشد .برايناساس ،هر بافت دارای ويژگیهای نرمال و طبیعی بوده
و هرگاه اين ويژگیها تغییر نمايد ،نشان از بروز آسیب و روند پاتولوژيک در بافت موردمطالعه دارد.
بدينمنظور ،گروه کنترل که هیچگونه اقدام تهاجمی يا مداخلهای در آن صورت نگرفته است ،دارای
ويژگیهای تیپیک و نرمال بوده و مابقی بافتها درحالت مقايسهای با آن قابلمطالعه میباشند و
چنانچه ساختار بافتی دچار هرگونه تغییراتی گردد ،قابلرديابی و ارزيابی خواهد بود .غالب ًا در هر
بافت میتوان چندين معیار که از ويژگیهای طبیعی آن بافت است را در نظر گرفت .مقاطع
بافتشناسی تهیهشده بهوسیلۀ میکروسکوپ توسط متخصص مربوطه بهدقت بررسی میشود .در هر
بافت ابتدا بهصورت کلی و سپس بهصورت جزئی ،چند ناحیه با معیار متريک مورد سنجش و
شمارش سلولی قرار گرفته و چنانچه اين معیارها تغییر کرده باشد ،بسته به شدت تغییرات میتواند
نشان از نوعی آسیب با علت مشخص باشد .پالپ سفید ،پالپ قرمز و سینوزوئیدها از مشخصات اصلی
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بافت طحال هستند که ويژگیهای مورفولوژيک سلولی و هیستولوژيک کلی بافت را پديد میآورند و
میتوان براساس حالت نرمال آنها ،تغییرات احتمالی اين نواحی را توسط میکروسکوپ مشاهده و
گزارش نمود (.)13
در پژوهش حاضر جهت بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ وزن از آزمون تی همبسته
برای تغییرات درونگروهی استفاده شد .همچنین ،تحلیل واريانس يکطرفه برای تغییرات
بینگروهی بهکار رفت و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار ) 1(LSDبرای بررسی تفاوت بین
گروهها مورد استفاده قرار گرفت .از آزمون غیرپارامتريک کروسکال والیس نیز برای دادههای کیفی
استفاده شد .شايانتوجه است که تمام عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس
نسخۀ  2 22صورت گرفت و سطح معناداری معادل ( )P<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
در جدول شمارۀ يک ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و همچنین ،تغییرات شاخصها در
گروههای مختلف نشان داده شده است .يافتهها حاکی از آن است که فعالیت مقاومتی و مصرف
مکمل بولدنون موجب ايجاد تغییرات معنادار در وزن موشهای نر ويستار در گروههای پژوهش
نشده است ) . (P=0.378همچنین ،تمرين مقاومتی و مصرف بولدنون بر تغییرات وزن طحال در
موشهای نر ويستار تأثیر معناداری نداشته است ) .(P=0.656عالوهبراين ،نتايج نشان میدهد که
بین میانگین گلبول های سفید ) ،(P=0.001) 3(WBCنوتروفیل ) (P=0.05و پالکت خون
) (P=0.033گروههای کنترل ،شم ،بولدنون با دوز دو میلیگرم ،بولدنون با دوز پنج میلیگرم ،تمرين
مقاومتی ،تمرين مقاومتی با دوز دو میلیگرم و تمرين مقاومتی با دوز پنج میلیگرم تفاوت
معناداری وجود دارد (جدول شمارۀ يک).
همچنین ،نتايج حاکی از آن بود که بین میانگین لنفوسیت ) ،(P=0.626مونوسیت )،(P=0.751
سلولهای قرمز خون ) ،(P=0.664هموگلوبین ) (P=0.193و هماتوکريت خون ) (P=0.557گروههای
کنترل ،شم ،بولدنون با دوز دو میلیگرم ،بولدنون با دوز پنج میلیگرم ،تمرين مقاومتی ،تمرين
مقاومتی با دوز دو میلیگرم و تمرين مقاومتی با دوز پنج میلیگرم تفاوت معناداری وجود ندارد
(جدول شمارۀ يک) .درنهايت ،نتايج نشان داد که میان اثر تمرين مقاومتی و مصرف بولدنون بر

)1. Least Significant Difference (LSD
)2. Statistical Package for Social Science (SPSS 22
)3. White Blood Cell (WBC
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میزان آسیب پالپ سفید ) ،(P=0.02آسیب پالپ قرمز ) (P=0.001و آسیب فضای سینوزوئیدی
) (P=0.000طحال اختالف معناداری وجود دارد (شکلهای شمارۀ يک تا سه).
جدول 1ـ ميانگين ،انحراف معيار و تغييرات متغيرهاي پژوهش در گروههاي مختلف (چهار گروه اول)
کنترل
متغير
هفتۀ
وزن موش
اول
(کیلوگرم) هفتۀ
ششم
وزن طحال
(کیلوگرم)
گلبولهای سفید
خون 103/ml
لنفوسیت
ml/pg
نوتروفیل
(درصد)
مونوسیت
(درصد)
پالکت
(درصد)
گلبولهای قرمز
خون 106/ml
هموگلوبین
g/dl
هماتوکريت
(درصد)

ميانگين

شم

انحراف
معيار

ميانگين

بولدنون يک
انحراف
معيار

ميانگين

انحراف
معيار

بولدنون دو
ميانگين

انحراف
معيار

185

2/38

186

1/73

195

2/16

192

2/64

281/43

24/1

289

46/56

273/8

44/79

295

42/87

2/24

3/59

0/97

0/16

0/82

0/15

0/79

0/19

7/21

2/58

5/68

1/10

2/42

0/78

*8/34

2/83

78/42

8/56

69/4

18/28

67/71

0/75

70/42

3/33

2/42

1/27

2/00

0/70

*2

2/53

*2/57

0/53

1/00

0/57

1/20

1/30

1/71

0/75

1/28

0/75

6/80

0/27

6/84

0/41

6/75

0/34

+*6/77

0/17

8/15

0/7

8/00

0/76

8/41

0/46

8/19

0/67

18/21

0/74

18/44

0/50

18/61

2/79

18/44

0/63

46/04

4/33

45/34

4/72

46/22

0/39

46/57

4/08

*تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل
 +تفاوت معنادار نسبت به گروه و شم
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ادامه جدول 1ـ ميانگين ،انحراف معيار و تغييرات متغيرهاي پژوهش در گروههاي مختلف (سه گروه دوم)
مقاومتي
متغير
هفتۀ
اول
وزن موش
هفتۀ
(کیلوگرم)
ششم
وزن طحال
(کیلوگرم)
گلبولهای سفید خون
103/ml
لنفوسیت
ml/pg
نوتروفیل
(درصد)
مونوسیت
(درصد)
پالکت
(درصد)
گلبولهای قرمز خون
106/ml
هموگلوبین
g/dl
هماتوکريت
(درصد)

ميانگين

مقاومتي ـ بولدنون يک
انحراف

مقاومتي ـ بولدنون دو
انحراف

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

195

1/63

195

2/38

192/14

4/58

278/7

25/05

299/57

34/1

307/4

18/28

0/89

0/09

0/77

0/17

0/90

0/45

+*8/02

3/84

6/78

3/29

+*4/60

1/66

75/00

12/34

77/00

0/9/27

74/42

8/42

2/42

0/53

2/57

0/53

*2/57

0/53

1/28

0/95

1/50

0/54

1/42

0/53

+*6/97

0/39

6/60

0/20

+*6/65

0/32

7/90

0/58

7/90

0/33

8/20

0/5

17/85

0/65

18/80

0/72

18/28

0/32

44/72

2/59

49/36

2/92

47/54

3/65

*تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل
 +تفاوت معنادار نسبت به گروه و شم

معيار

معيار
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شکل1ـ ميانگين شدت آسيب پالپ سفيد طحال در گروههاي مختلف

شکل 2ـ ميانگين شدت آسيب پالپ قرمز طحال در گروههاي مختلف
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شکل 3ـ ميانگين شدت آسيب فضاي سينوزوئيدي طحال در گروههاي مختلف

نتايج آزمون هيستوپاتولوژي :برمبنای نتايج مشاهده شد که مشخصات بافتی در گروه کنترل
طبیعی است ،پالپ قرمز و سفید طحال بهطور کامل مجزا بوده و فضای سینوزوئیدی مناسب
می باشد .در گروه شم نیز مشخصات بافت طبیعی در طحال وجود دارد .تنها میتوان گفت که در
اين گروه بر میزان پرخونی سینوزوئیدی نسبت به گروه کنترل افزوده شده است .در ارتباط با گروه
بولدنون دوز يک بايد گفت که پالپ سفید و قرمز از يکديگر مجزا نبوده و فضای سینوزوئیدی متسع
است (فلش سفید) .همچنین ،سلولهای التهابی درون پالپ قرمز ،بیشتر از حد طبیعی میباشد
(فلش سیاه) (شکلهای شمارۀ چهار تا شش).
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شکل 4ـ تغييرات فضاهاي سينوزوئيدي در گروه بولدنون

شکل 5ـ تغييرات فضاي سينوزوئيدي در گروه مقاومتي
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شکل 6ـ تغييرات بافت طحال در گروه مقاومتي

بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که گلبول های سفید ) ،(WBCنوتروفیل و پالکت خون در گروههای
تجربی پس از شش هفته مصرف دوزهای مختلف بولدنون و تمرين مقاومتی افزايش يافت .همچنین
مقادير لنفوسیت ،مونوسیت ،سلولهای قرمز و هموگلوبین و هماتوکريت خون روند افزايشی را در
گروههای تجربی نشان داد؛ اما بین میانگین لنفوسیت ،مونوسیت ،سلولهای قرمز و هموگلوبین و
هماتوکريت خون گروههای مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت .همخوان با نتايج پژوهش حاضر،
در پژوهشی افزايش در شمار پالکتهای خون پس از هشت هفته استفاده از استروئیدهای آنابولیک
مشاهده شد؛ درحالیکه ساير متغیرهای خونی بدون تغییر باقی ماند ( .)10يافتههای پژوهش حاضر
با نتايج برخی از مطالعات ناهمسو میباشد؛ از جمله در پژوهش احمد و همکاران ،1کاهش معناداری
در سطوح لوکوسیت کل مشاهده گرديد ( .)16نتايج پژوهش اورهاسن و همکاران 2نیز افزايش
باالتری در سطوح لوکوسیتها ،هموگلوبین و پالکت خون ورزشکارانی که طی سالهای زيادی از
استروئیدهای آنابولیک استفاده میکردند را ثبت نمودند ( .)17همچنین ،ساد و همکاران 3لنفوپنی
1. Ahmed
2. Urhausen
3. Saad

اثر همزمان بولدنون و تمرين مقاومتي بر نيمرخ....

141

(پايینرفتن تعداد لنفوسیتها در گردش خون) را گزارش نمودند که نشان میدهد توزيع مجدد
لنفوسیت ممکن است در میان قسمتهای متفاوتی از بدن بهعنوان اثر اصلی هورمون در توزيع
مجدد لنفوسیت ظاهر شود؛ بااينحال ،مکانیسم آن در پستانداران تاکنون مشخص نشده است (.)18
در پژوهش ديگری تأثیر دوزهای فوق فیزيولوژيکی استروئید آنابولیک همراه با فعالیت بر تحرک و
پاسخ پرولیفراتیو لنفوسیتهای کشتشده از طحال و تیموس موش مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
پس از  12هفته ،پژوهشگران به اين نتیجه رسیدند که تمرينات با شدت باال زمانیکه با درمان با
استروئید آنابولیک همراه میشود ،تحرک و تکثیر را در شرايط آزمايشگاهی کاهش میدهد که اين
امر میتواند به پاسخ ايمنی آسیبرسان باشد ( .)1دراينراستا ،مطالعات نشان دادهاند که درمان
طوالنیمدت با استروئیدهای آنابولیک موجب افزايش در غلظت سرمی هموگلوبین میشود (.)19
بهدلیل ارتباط بین هموگلوبین و عملکرد استقامتی ،ورزشکاران خودتزريقی استروئیدهای آنابولیک
اندروژنیک را آغاز نمودند .دراينزمینه ،نشان داده شده است که مصرف دوز باالی استروئید آنابولیک
بهمدت شش ماه موجب افزايش غلظت هموگلوبین سرم ،هماتوکريت و شمار سلولهای سفید خون
پالکتها میشود؛ درحالیکه میانگین حجم سلولهای قرمز خون بدون تغییر باقی میماند ( .)11با
توجه به مصرف دارو میتوان گفت که فعالیت بدن پس از مصرف دارو بهمیزان قابلتوجهی افزايش
میيابد؛ لذا ،نیاز به اکسیژن و بهتبع آن هموگلوبین و هماتوکريت افزايش پیدا میکند .هنگامیکه
خون کامل دارای مادۀ ضدانعقاد میشود ،فضايی که بهوسیلۀ گلبولهای قرمز فشردهشده اشغال
میشود ،در اصطالح "هماتوکريت" نام دارد و بهصورت درصد گلبولهای قرمز خون نسبت به خون
کامل بیان میشود .مقادير هماتوکريت بهطور کامل به موازات مقادير هموگلوبین و تعداد گلبولهای
قرمز خون میباشد .در اين پژوهش افزايش تولید سلولهای قرمز خون در گروه تجربی نشان داده
شد؛ اما به سطح معناداری نرسید که میتواند نشان از اين موضوع داشته باشد که سرعت خونسازی
بهمیزان قابلتوجهی افزايش يافته است و اين موضوع میتواند در ارتباط با افزايش هموگلوبین و
هماتوکريت ارزيابی شود .شايد يکی از داليل عدم تغییرات معنادار در اين پژوهش درمقايسه با
مطالعات ديگر به مدتزمان کمتر مصرف استروئید آنابولیک مربوط باشد .در برخی از مطالعات،
استروئید آنابولیک بهمدت حداقل شش ماه مصرف شده است ()8؛ درحالیکه در پژوهش حاضر
مدتزمان مصرف بولدنون شش هفته بود.
از ديگر پیامدهای استفاده از استروئیدهای آنابولیک که میتواند نتايج را تحتتأثیر قرار دهد ،وزن
اندامهای حیاتی بدن پس از مصرف اين مکملها است .يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که شش
هفته فعالیت مقاومتی و مصرف مکمل بولدنون موجب ايجاد تغییرات معنادار در وزن موشهای نر
ويستار در گروههای تجربی نگرديد .همچنین ،در اين پژوهش میانگین وزن طحال گروههای تزريقی
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با بولدنون درمقايسه با گروه کنترل کاهش داشت؛ اما به سطح معناداری نرسید .اين نتیجه با
يافتههای قدمپور و همکاران ( )1392و اوزدمیر 1و همکاران ( )2012همخوان میباشد .قدمپور و
همکاران ( )1392با مصرف استنازول در هفت گروه مقاومتی و استقامتی ،تغییرات وزنی خاصی را
مشاهده نکردند ( .)13اوزدمیر و همکاران ( )2012نیز در پژوهش خود به بررسی تأثیر تستوسترون
بر وزن بدن و وزن اندامهای مختلف در موشهای نر و ماده پرداختند .نتايج اين پژوهش نشان داد
که تزريق تستوسترون اثری بر وزن قلب و کلیۀ راست و چپ نداشته است؛ اما کاهش غیرمعناداری
در وزن طحال درمقايسه با گروه کنترل مشاهده میشود ( .)14بااينوجود ،بیستون 2و همکاران
( )2007گزارش کردند که تزريق تستوسترون به موشهای نر قبل از بلوغ موجب میشود که وزن
برخی از اندامهای مشخص آنها بهطور معناداری کاهش يابد ( .)20همچنین ،باکايا 3و همکاران
( )2002کاهش معناداری را در وزن ارگانهای مشخصی از موشهای نر تزريقی با تستوسترون
مشاهده کردند ( .)21الزمبهذکر است که تناقض در نتايج احتماالً به دوز مصرفی ،مدت دوره و نوع
مادۀ مصرفی مربوط میشود.
عالوهبراين ،نتايج پژوهش حاضر در بین گروهها بیانگر آن است که مصرف بولدنون موجب آسیب
معنادار به پالپ سفید ،پالپ قرمز و فضای سینوزوئیدی طحال در گروههای تجربی گرديد .مطالعات
درخصوص تأثیر استروئیدهای آنابولیک و تمرينات مقاومتی بر ساختار طحال و سلولهای خونی
بسیار نادر بوده و اين پژوهش از اولین مطالعاتی است که به بررسی همزمان تمرينات مقاومتی و
دوزهای مختلف استروئیدهای آنابولیک از جمله بولدنون بر سطح سلولهای خونی و ساختار
مورفولوژيک طحال پرداخته است .طحال يک مرکز مهم مسئول برای اعمال مختلف بدن از جمله
تشکیل آنتی بادی ،تولید لنفوسیت و مونوسیت ،فیلتراسیون ،فاگوسیتوز و تخريب گلبولهای قرمز
پیر و تهیه و تدارک يون آهن قابلدوام برای سلولهای خونی میباشد ( .)12سازگاریهای
مورفولوژيک طحال غیر از فعالیت بدنی ،با استروئیدهای آنابولیک مرتبط میباشد .طحال بزرگترين
ارگان ايمنی ثانويه است و شامل دو قسمت اصلی پالپ قرمز (که خون را از مواد خارجی ،آسیبديده
و گلبولهای قرمز ضعیف فیلتر میکند) و پالپ سفید (که شروعکنندۀ واکنشهای ايمنی نسبت به
آنتیژنهای منتقلشده از راه خون است) میباشد .دراينراستا ،آلن میزان گلبولهای قرمز و
متابولیسم لیپیدی ورزشکاران مصرفکنندۀ استروئیدها را مورد ارزيابی قرار داد که نتايج پژوهش او
حاکی از افزايش معنادار در سطح گلبولهای قرمز بود ( .)8ايونز و پارکینسون نیز با بررسی
فاکتورهای کبدی و خونی ورزشکاران بدنسازی که در حین تمرين از داروهای استروئیدی استفاده
1. Ozdemir
2. Blystone
3. Balkaya
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میکردند ،دريافتند که فاکتورهای کبدی و خونی ،بسته به میزان مصرف افزايش چشمگیری پیدا
میکنند ( .)22جنبۀ مهم ديگری که در اين ارتباط مدنظر قرار دارد ،تأثیر استروئید آنابولیک
اندروژنیک بر پارامترهای بافتی مانند طحال است .جنبههای مورفولوژيک اين امکان را فراهم
می آورد تا تجسم از ساختارهای مختلف وجود داشته باشد؛ همانند پالپ سفید با مشخصۀ حضور
فراوان لنفوسیتها و پالپ قرمز که نمايی از محتوای تشکیل گلبولهای قرمز بالغ میباشد ( .)12در
اين ارتباط ،بابايی و همکاران به ارزيابی تأثیر زعفران بر هماتولوژی ،پاسخ آنتیبادی و هیستولوژی
طحال پرداختند .نتايج نشان داد که تفاوتی بین گروههای درمانی و کنترل با توجه به هیستولوژی
طحال وجود ندارد .پژوهشگران پیشنهاد کردند که استفاده از مقادير  75میلیگرم بهازای هر
کیلوگرم موجب افزايش در پاسخ آنتیبادی بدون تغییر در پاسخهای هماتولوژی و هیستولوژی
طحال میشود ( .)23همچنین ،آلن و همکاران نشان دادند که غلظت سرمی هموگلوبین،
هماتوکريت و شمار سلولهای سفید خون پس از شش ماه مصرف دوز باالی استروئیدهای آنابولیک
آندروژنیک افزايش يافت ( .)8احمد و همکاران نیز در پژوهش خود بیان داشتند که فاکتورهای
هماتولوژيکی مانند سلولهای قرمز خون و هموگلوبین ،افزيش معناداری را در گروههای تزريقی
بولدنون درمقايسه با گروه کنترل نشان میدهد که حاکی از تأثیر استروئیدهای آنابولیک بر
اريتروپوئیز میباشد ( .)16شايانذکر است دوز بااليی از اندروژنها که در درمان کمخونیهای مقاوم
و سخت بهکار رفته است ،منجر به افزايش کمی در مقدار هموگلوبین شده است ( .)24در پژوهش
حاضر مقدار سلولهای قرمز خون و هموگلوبین روند افزايشی را نشان داد؛ اما به سطح معناداری
نرسید که شايد يکی از عوامل آن دوز مصرفی استروئید آنابولیکی بولدنون باشد .استروئیدهای
آنابولیک و از جملۀ آن بولدنون ،هورمونهای مصنوعی مشتقشده از هورمون مردانۀ تستوسترون
هستند که اعمال آنابولیکی را به حداکثر رسانده و اعمال آندروژنیک را به حداقل میرساند.
تستوسترون باعث بهحداکثررساندن بسیاری از فرايندهای فیزيولوژيکی در ارگانیسم میشود که از
آن جمله می توان به متابولیسم پروتئین عضالنی ،اعمال جنسی و شناختی ،ساخت گلبولهای قرمز
خون ،نیمرخ چربی و متابولیسم استخوان اشاره کرد ( .)25مطالعات نشان دادهاند که استروئید
آنابولیک يا فعالیت با شدت باال مرتبط میباشد و افزايش قابلانتظاری را در هماتوکريت خون تقويت
کرده و اثر مثبت بزرگتری از پرواکسیداز را در ناحیۀ میانی قطعات طحال بهوجود میآورد .در میان
اثرات متنوع قلبی ـ عروقی ناشی از استروئید آنابولیک ،پرفشارخونی ،هايپرتروفی بطن چپ ،اختالل
در دورۀ دياستولی ،آريتمی ،ترومبوز و تحريک خونسازی مشاهده میشود ( .)25نتايج حاصل از
ارزيابی کیفی مطالعات مختلف حاکی از آن است که تفاوتی در مورفولوژی طحال در بین گروههای
فعالیتی که دوزهای مختلف استروئید آنابولیک را دريافت نمودند ،درمقايسه با گروه کنترل وجود
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ندارد .همچنین ،يافتههای پژوهشهای مختلف نشان میدهد که تنها تزريق فوق فیزيولوژيکی
(باالتر از  10میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن در هفته) ممکن است به وجود تغییرات
ساختاری کمک کند .يکی ديگر از توجیهات منطقی و قابلقبول برای اين نتايج میتواند به زمان
نامناسب استفاده از استروئید آنابولیک مربوط باشد (شش هفته) که فرصت انطباق و تغییرپذيری در
مورفولوژی ارزيابیشده را در اختیار قرار نمیدهد .درخصوص مکمل بولدنون و تمرين تعداد کمی
پژوهش انجام شده است و مطالعات پیشین غالباً پاسخ بافتها طی يک دورۀ طوالنیمدت استفاده از
استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک را مورد ارزيابی قرار دادهاند .همچنین ،اطالعاتی دربارۀ تأثیر
دوزهای مصرفی مکمل بولدنون بر پاسخ بافت طحال در انسان موجود نمیباشد؛ بنابراين ،پیشنهاد
میشود که در مطالعات آتی استفاده از استروئیدهای آنابولیک در دورههای طوالنیمدت بر ساختار
طحال مورد بررسی قرار گیرد.
پيام مقاله :بهطورکلی ،نتايج نشان داد که مصرف کوتاهمدت بولدنون تأثیراتی منفی بر ساختار
طحال (پالپ سفید ،پالپ قرمز و فضای سینوزوئیدی) دارد و بهدنبال آن منجر به تغییرات منفی
فاکتورهای هماتولوژيکی میشود .همچنین ،مشاهده گرديد که تمرينات مقاومتی قادر به جلوگیری
از آسیبهای مختلف بافت طحال ناشی از مصرف استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک نمیباشد.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of boldenone and Resistance
training on Hematological profile and spleen structure in Wistar rats. 47 male Wistar
rats aged 12 weeks (weight 195±7.94 g) were randomly divided into seven groups:
control, sham, boldenone-1, boldenone-2, Resistance training, Resistance
training+boldenone-1, Resistance training+boldenone-2. Resistance training
program includes six weeks of climbing a ladder for 5 sessions, 3 sets, 5 repetitions,
and one-minute resting between sets with 50% 1RM in the first week and 100%
1RM in the final week. Injection once a week, on an appointed day, and in the
quadriceps and hamstring was conducted in depth. After anesthesia, autopsy was
performed and the spleen Isolated. Selected microscopic sections, then stained with
hematoxylin and eosin were studied with microscopic. Spleen injury was determined
based on histological criteria. Data were analyzed by T-Test, one-way ANOVA and
post hoc LSD at the significant level P<0.05. The results showed that boldenone
supplementation with different doses of leads to increase in platelets (P=0.033),
neutrophils (P=0.05) and white blood cells (P=0.001). Also, the results showed
boldenone consumption significantly increased damage to the white pulp (P=0.02),
red pulp (P=0.001) and the spleen sinusoid space (P=0.000). It seems short-term
Consumption of Boldenone have a negative change on the structure and
hematological factors of spleen and resistance training cannot prevent of spleen
injuries resulting the use of anabolic androgenic steroids.
Keywords: Resistance Training, Boldenone, Hematological Factors, Spleen
Structure Changes, Wistar Rats
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