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 چکیده

 در طحال ساختار و هماتولوژيک رخنيم بر مقاومتي تمرين و بولدنون زمانهم اثربررسي  پژوهش حاضرهدف از 

 (گرم195±94/7 يو ميانگين وزن هفته12با سن )سر موش نر ويستار  47منظور، بدين. نر بود صحرايي هايموش

ازاي هر کيلوگرم وزن گرم بهميليدو ) يک طور تصادفي در هفت گروه تقسيم شدند: گروه کنترل، شم، بولدنونهب

 يک و بولدنون + تمرين مقاومتي، تمرين مقاومتي ازاي هر کيلوگرم وزن بدن(،گرم بهميليپنج ) دو ، بولدنونبدن(

 جلسهصورت پنج ل شش هفته صعود از يک نردبان بهمقاومتي شامتمرين  ۀ. برنامدو بولدنون + تمرين مقاومتي

يک تکرار  درصد 50با بود که  ست هر بين ۀفاصل در استراحت دقيقه و يک تکرار پنج با ست سه دربرگيرندۀ

بار يکصورت بهپاياني رسيد. تزريق دارو  ۀدر هفت يک تکرار بيشينهدرصد  100و به  آغاز شداول  ۀدر هفت بيشينه

. پس از بيهوشي، گرفتعميق انجام  شکلران به در عضالت چهارسر و پشت ،يک روز مقرر در و در هفته

آميزي پس از رنگ شدهانتخاب ميکروسکوپي و طحال برداشته شد. مقاطع صورت گرفتشکافي کالبد

 معيارهاي اساسبر طحال آسيبدرادامه،  شدند. مطالعه نوري هماتوکسيلين و آئوزين با ميکروسکوپ

حداقل و آزمون تعقيبي  طرفهيک واريانس بسته، تحليلهم تيروش ها بهداده گشت و تعيين وپاتولوژيکهيست

مصرف مکمل بولدنون با دوزهاي  دهد کهمي. نتايج نشان گرديدتحليل وتجزيه P<0.05در سطح  تفاوت معنادار

 (P=0.001)خون  سفيدو گلبول  (P=0.05) ، نوتروفيل(P=0.033)مختلف موجب افزايش سطح پالکت 

و فضاي  (P=0.001) ، پالپ قرمز(P=0.02)هاي پالپ سفيد مصرف بولدنون آسيب به بافت ،شود. همچنينمي

 مدتکوتاه مصرف که رسدنظر مي. بهدهدميمعناداري افزايش  طوررا به (P=0.000)سينوزوئيدي طحال 

 به قادر مقاومتي تمرينات و داشته همراهبه را لطحا ساختار و هماتولوژيکي عوامل منفي تغييرات ،بولدنون

  .اشدنب آنابوليک آندروژنيک استروئيدهاي مصرف از ناشي طحال بافت مختلف هايآسيب از جلوگيري
 

 نر صحرايي موش ،تغييرات ساختاري طحال ،هماتولوژيکي عوامل ،بولدنونتمرينات مقاومتي،  :کلیدی واژگان

                                                           
  :abbasi.daloii@gmail.comEmail                                                 نويسنده مسئول                      *
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 مقدمه
 مردانه تستوسترون شده از هورمونمشتقات تولید ،)AAS( 1نی آنابولیکاستروئیدهای آندروژ

بهبود ظاهر بدنی استفاده بدن، افزايش قدرت طی رقابت و  ۀبرای افزايش وزن، تود که باشندمی

که اعمال قوی آنابولیکی و  استشده از تستوسترون استروئید مشتق 2(. بولدنون1) شوندمی

تستوسترون بوده و دارای  ۀدهد. اين استروئید بر پايود رشد نشان میجهت بهبآندروژنیک را در

استفاده از (. سوء2،3شود )رشد می بهبود باعث که است یاثرات آنابولیکی قوی و آندروژنی متوسط

(. در میان موارد 4) های حیاتی بدن شودتواند منجر به آسیب بافتاستروئیدهای آندروژنی می

های مصرف استروئید آنابولیک برای تشخیص ها پس از دورهاختاری در بافتتغییرات س ،شدهذکر

 را تواند عواقب وخیمیاين داروها می ۀای برخوردار است. مصرف خودسرانها از اهمیت ويژهآسیب

به بررسی تغییرات  پژوهشی( در 2012) 3راستا، توسان و الدينايندنبال داشته باشد. دربه

های نر بزرگسال از تزريق بولدنون در خرگوش پسعملکرد و ساختار کلیوی هیستوپاتولوژی در 

که مصرف بولدنون ممکن است موجب آسیب کلیوی شده و حتی به نقص  دادپرداختند. نتايج نشان 

را بولدنون در گاو نر  5اثرات هیستوپاتولوژيکالنیز ( 2004) 4(. بیوالتی و گروت7) کلیوی منجر شود

که بولدنون موجب اختالل در اپیتلیوم ژرمینال بیضه و  نمودندر دادند و گزارش مورد بررسی قرا

 (.8) شودمیتشکیل کیست در پروستات  ،ترشح بیش از حد مايع و همچنین

ثیر استروئید آنابولیک اندروژنیک بر أت، خصوص مدنظر قرار دارداينمهم ديگری که در ۀجنب

های لنفاوی در بدن انسان و ترين ارگانحال يکی از بزرگ. طاستپارامترهای بافتی مانند طحال 

های جنبه(. 6)است سازی در طول فعالیت ورزشی باال دارای يک عملکرد ذخیره که باشدمی حیوان

آورد تا تجسم از ساختارهای مختلف وجود داشته باشد؛ همانند مورفولوژيک اين امکان را فراهم می

ها و پالپ قرمز که نمايی از محتوای تشکیل راوان لنفوسیتحضور ف ۀبا مشخص پالپ سفید

که غلظت سرمی هموگلوبین،  ای نشان داده شدمطالعه (. در9) باشدهای قرمز بالغ میگلبول

ماه مصرف دوز باالی استروئیدهای آنابولیک  ششاز  پسهای سفید خون هماتوکريت و شمار سلول

هفته  هشتاز  پسها که محتوای پالکت بیان گرديد ،نین(. همچ10) يابدآندروژنیک افزايش می

که ساير پارامترهای خونی حالیدر ؛است يافتهمصرف استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک افزايش 

که تزريق دوز فوق فیزيولوژيکی از  گزارش گرديدديگر  پژوهشی(. در 11) اندبودهبدون تغییر 

                                                           
1. Anabolic Androgenic Steroids 

2. Boldenone 

3. Tousson & Eldeen 

4. Biolatti & Groot   

5. Histopathology  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvtI2FxL_WAhXI7xQKHf7HDKQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBoldenone&usg=AFQjCNFbCtJ1dGWJ4ZVGJPuaGUbkmLpTLg
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تواند به کاهش تکثیر و تحرک اه با فعالیت با شدت باال میاستروئیدهای آنابولیک اندروژنیک همر

 ۀهای منفی مربوط به استفادبه جنبهاين امر که  ها در شرايط آزمايشگاهی منجر شودلنفوسیت

 (.12) نامناسب از استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک اشاره دارد

 افزايش توان ورزشکاران مؤثر استروئیدهای آنابولیک درذکر اين نکته ضرورت دارد که اگرچه 

محسوب شوند.  انتوانند تهديدی برای سالمت ورزشکارايجاد اثرات مخرب می دلیلاما به ؛ندباشمی

گذارند، های بدن اثر میکه استروئیدهای آنابولیک بر روی بسیاری از دستگاهيیجاآنازهمچنین، 

 آنابولیک استروئیدهای کهاين از نظررفص راستا،دراين ها متعدد خواهد بود.اثرات مخرب آن

 نظیر متفاوتی جانبی اثرات ،گیردمیقرار  استفاده سال مورد چند مدتبه و دوره چند آندروژنیک در

 هایسندرم کبدی، همچون نارسايی تریجدی خطرات و هداد نشان را بیضه بزرگی و پوستی جوش

برای را آدونومای کبدی و هپاتوکارسینوما  مجاری صفراوی، پلیوس کبدی، شدنپرولیفه کرونری،

که در اين داروها توسط ورزشکاران و اين ۀ(. با توجه به مصرف گسترد13،14) کندزندگی ايجاد می

کشور ما بدون هیچ نظارتی توسط افراد بدون صالحیت به ورزشکاران و جوانان در سطح وسیع 

بودن زاآسیب دلیلهای انسانی بهتفاده از نمونهبا توجه به عدم امکان اس همچنینشوند، تجويز می

رخ هماتولوژی و پاسخ نیمدنبال بررسی به حاضر پژوهش ،آندروژنیک آنابولیک استروئیدهای

های ساختاری طحال به يک دوره تمرين مقاومتی و مصرف دوزهای مختلف بولدنون در آسیب

 باشد. های صحرايی نر میموش
 

 پژوهشروش 
های صحرايی نر موش را اين پژوهش آماری جامعۀ .باشدمی تجربیمطالعات  نوع از ضرحا پژوهش

سر موش صحرايی  47ها که از میان آن تشکیل دادندعلمی کاربردی دامغان  ۀنژاد ويستار پژوهشکد

آماری انتخاب شدند.  ۀعنوان نمونگرم به 195±94/7 ۀهفته و وزن اولی 12 نر ويستار با سن

با توجه به  و دارگیری انتخابی هدفروش نمونهبه پژوهشآماری اين  ۀنمونکر است که ذشايان

با هفت سر موش  گروه هفتتصادفی در  شکلبه هانمونه ،. سپسصورت گرفتشرايط وزنی و سنی 

 :در هر گروه تقسیم شدند
 

 (n=7تزريق دارونما ) + ( بدون تمرينگروه اول: گروه )کنترل

 (n=5تزريق رون زيتون ) + گروه )شم( بدون تمرين گروه دوم:

 (n=7گرم وزن )ازای هر کیلوگرم بهمیلی دومیزان تزريق بولدنون به + گروه سوم: بدون تمرين

 (n=7گرم وزن )ازای هر کیلوگرم بهمیلی پنجمیزان تزريق بولدنون به + بدون تمرينگروه چهارم: 

 (n=7تزريق دارونما ) + یگروه پنجم: تمرين مقاومت
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 (n=7گرم وزن )ازای هر کیلوگرم بهمیلی دومیزان تزريق بولدنون به + گروه ششم: تمرين مقاومتی

 (n=7گرم وزن )ازای هر کیلوگرم بهمیلی پنجمیزان تزريق بولدنون به + گروه هفتم: تمرين مقاومتی
 

با درپوش توری فلزی  .سیوی.پیندگان از جنس های مخصوص جومطالعه در قفسههای موردگروه

دمای اتاق ذکر است که بهالزمبود، تقسیم شدند.  شده پوشانده چوب های تمیزتراشه با هاکف آن که

ساعت  12 ۀها طبق چرخنمونه و درصد بود 75تا  65گراد با رطوبتی معادل سانتی ۀدرج 4/1±22

 ۀآماد و فشرده غذای هاآن ۀاستفادمورد غذای)ب و غذا بودن آدسترسخواب و بیداری، با در

 در که بود شهری ۀشدتصفیه آب هاآن مصرفی آب و گرگان خوراک ۀساخت کارخان، مخصوص موش

   نگهداری شدند. ( گرفتمی قرار حیوانات دسترس گروهدر.سی وی.پیجنس  از خوریآب ظرف

 ويالهر که در خريداری شد آلمان  1تچول شرکت مدیبولدنون با مارک تجاری اکوئیپسی محص

. باشدمیکه بیانگر خلوص و کیفیت آن  وجود دارد مادۀ مؤثر گرممیلی 250، لیترازای هر میلیبه

ترين استروئید در بین ورزشکاران مختلف پرمصرف ،2از وينسترول )استانازولول( پساين استروئید 

افزايش وزن خشک عضله است  ،های بولدنوندارد. از جمله ويژگیی يمصارف دامپزشکی باال بوده و

 3يک تکرار بیشینه گیریهورمون مشهود بود و بعد از اندازه ۀکنندهای دريافتدر گروه که کامالً

جهت تجويز و تزريق دارو با ها، قدرت بسیار متفاوت بود. داری وزن رتارغم عدم معنها، علینمونه

صورت يک بار در هفته، در زمان معین به که اين تزريق ولین مدرج استفاده شددو دوز از سرنگ انس

سر و پشت ران در عضالت چهار ،صبح( و در يک روز مقرر در هفته 11س ساعت معین )ساعت أر

سالین يا محلول  گروه کنترل و دارونما نیز محلول فیزيولوژيک نرمال .صورت عمیق انجام شدبه

هر  یازاکه بهبا توجه به خلوص باالی استروئید مصرفی و اين. نمودندرا دريافت  09/0 سديم کلرويد

 دوین )يدوز مصرفی پا ديگر،سویثر وجود داشت و ازؤم ۀگرم مادمیلی 250 ،لیتر هورمونمیلی

 اساس محاسباتکیلوگرم( بر هر یازاگرم بهمیلی پنج) هر کیلوگرم وزن( و دوز باال یازاگرم بهمیلی

طور بايد در گروه ديگری بهاثر اين ماده  ،لذا ؛و تزريق شودگشته ديگری ترکیب  ۀهورمون بايد با ماد

با روغن تزريق  که استروئیدها را معموالًبا توجه به اينبراين، عالوهگرفت. مجزا مورد بررسی قرار می

گرم روغن خالص میلی پنج ،هر کیلوگرم یازاروغن زيتون مورد استفاده قرار گرفت و به ،کنندمی

 تزريق گرديد.

                                                           
1. Meditech 

2. Stanozolol (Wistrol) 

3. One-Repetition Maximum (1- RM) 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiss8u01b_WAhVESRoKHZ16BR8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.myfitroad.com%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F86-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A8%25D9%2587-%25DB%258C%25DA%25A9-%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-1rm.html&usg=AFQjCNHmBBPryHHyf7pNRIeSU7uyd7PFOg
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متر سانتی 19پله و عرض  47با  یمترسانتی 76تمرين مقاومتی شامل هشت هفته صعود از نردبان 

متعلق به شرکت ندای مهندسی ورزشی پارس )دارای استراحتگاه در باال  و درجههشت  ۀبا زاوي

 .گرديد گیریها اندازهموش وزن باريک روز چهار هر ،مناسب ۀوزن تعیین منظوربهبود.  ()ژيروتک(

يک دقیقه استراحت  ،بین هر ست ۀدر فاصل و شدهر جلسه تمرين شامل سه ست با پنج تکرار می

اول  ۀ. در هفتگرفتوزنه به دم موش صحرايی انجام میگنجانده شده بود. تمرين پس از بستن 

هر حیوان که در روز قبل از شروع تمرين   1RMدرصد 50 ،هاشده به دم موشهای بستهمیزان وزنه

 ۀدر هفت درصد 100تا به  يافتمیافزايش درصد  10ر هر هفته د که بود مقاومتی محاسبه شده بود،

هفته قبل از شروع تمرينات با صعود از نردبان  دو طیحیوانات ذکر است که شايانپايانی رسید. 

 ظرفیت عنوانبه پايانی بار ( وشدندوادار به صعود می صورت امتناع با تحريک دستیدر)آشنا شدند 

 (.15) شدمی گرفته نظر جلسه در آن ۀبیشین حمل

کردن با ثابت ،پس از بیهوشی: ميکروسکوپ نوري با مطالعه جهت بافت سازيآماده مراحل

 پس لهو طحال برداشته شد. بالفاصگرفت شکافی انجام جراحی جوندگان، کالبد ۀحیوان بر روی تخت

و  صورت گرفتنوری  میکروسکوپ با مطالعه برای هابرداری از طحال موششکافی، نمونهکالبد از

ساعت در محلول نگهداری  48و برای شده داده  قرار درصد 10 فرمالین فیکساتیو درها نمونه

 با تثبیت از پس و با فرمالین قبلی جايگزين گرديد فرمالین تازه ،ساعت اولیه 24. پس از ندگرديد

ضخامت پنج  با مقاطعاز اين مراحل،  گیری انجام شد. بعدقالب ،پارافین توسط آبگیری و، الکل

 .گرديدتهیه  و يکنواخت منظم فواصل با و تصادفی گیرینمونه صورتبه میکروتوم توسط میکرون

ن و آئوزين با آمیزی هماتوکسیلیپس از رنگ شدهانتخاب میکروسکوپیک مقاطع ذکر است کهبهالزم

اساس معیارهای های بافتی برچگونگی تعیین آسیبشدند.  مطالعه نوری میکروسکوپ

های نرمال و طبیعی بوده هر بافت دارای ويژگی ،اساساينباشد. برهیستوپاتولوژيک در هر بافت می

. داردمطالعه وردنشان از بروز آسیب و روند پاتولوژيک در بافت م ،ها تغییر نمايدهرگاه اين ويژگی و

دارای  ،است ای در آن صورت نگرفتهگونه اقدام تهاجمی يا مداخلهگروه کنترل که هیچ ،منظوربدين

باشند و مطالعه میای با آن قابلحالت مقايسهها درهای تیپیک و نرمال بوده و مابقی بافتويژگی

در هر  ی و ارزيابی خواهد بود. غالباً رديابقابل ،چنانچه ساختار بافتی دچار هرگونه تغییراتی گردد

مقاطع  .در نظر گرفت را های طبیعی آن بافت استويژگی ازتوان چندين معیار که بافت می

شود. در هر دقت بررسی میهمیکروسکوپ توسط متخصص مربوطه ب ۀوسیلهشده بشناسی تهیهبافت

معیار متريک مورد سنجش و  چند ناحیه با ،صورت جزئیهب صورت کلی و سپسهبافت ابتدا ب

 اندتومیبسته به شدت تغییرات  ،باشد کردهشمارش سلولی قرار گرفته و چنانچه اين معیارها تغییر 

نشان از نوعی آسیب با علت مشخص باشد. پالپ سفید، پالپ قرمز و سینوزوئیدها از مشخصات اصلی 
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آورند و ژيک کلی بافت را پديد میهای مورفولوژيک سلولی و هیستولوکه ويژگی هستند طحال بافت

ها، تغییرات احتمالی اين نواحی را توسط میکروسکوپ مشاهده و اساس حالت نرمال آنتوان برمی

 .(13) گزارش نمود

بسته هم تی آزمونوزن از  ۀجهت بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابستدر پژوهش حاضر 

طرفه برای تغییرات تحلیل واريانس يکمچنین، ه استفاده شد. گروهیبرای تغییرات درون

برای بررسی تفاوت بین  LSD(1( حداقل تفاوت معنادارو آزمون تعقیبی کار رفت به گروهیبین

های کیفی برای دادهاز آزمون غیرپارامتريک کروسکال والیس نیز  مورد استفاده قرار گرفت. هاگروه

.اس اس.پی.اس افزاریات آماری پژوهش با استفاده از نرمتمام عمل توجه است کهشايان استفاده شد.

 در نظر گرفته شد.( >0.05Pمعادل ) داریاو سطح معنصورت گرفت  2 22 ۀنسخ

 

 نتایج
ها در تغییرات شاخص ،و همچنین پژوهش متغیرهای معیار انحراف و میانگین ،شمارۀ يکدر جدول 

که فعالیت مقاومتی و مصرف  کی از آن استها حايافتههای مختلف نشان داده شده است. گروه

 پژوهشهای های نر ويستار در گروهمکمل بولدنون موجب ايجاد تغییرات معنادار در وزن موش

در  . همچنین، تمرين مقاومتی و مصرف بولدنون بر تغییرات وزن طحال(P=0.378) ه استنشد

که  دهدمینتايج نشان براين، عالوه. (P=0.656) داشته استثیر معناداری نأت های نر ويستارموش

پالکت خون  و =P)0.05( ، نوتروفیل=P)3 )0.001(WBC) گلبول های سفید بین میانگین

(P=0.033) گرم، تمرين میلی پنجگرم، بولدنون با دوز میلی دوهای کنترل، شم، بولدنون با دوز گروه

گرم تفاوت میلی پنجمتی با دوز گرم و تمرين مقاومیلی دومقاومتی، تمرين مقاومتی با دوز 

 (. شمارۀ يکجدول ) معناداری وجود دارد

، (P=0.751)، مونوسیت (P=0.626)بین میانگین لنفوسیت  بود که آنحاکی از نتايج  ،همچنین

های گروه (P=0.557) و هماتوکريت خون (P=0.193)، هموگلوبین (P=0.664)های قرمز خون سلول

گرم، تمرين مقاومتی، تمرين میلی پنجگرم، بولدنون با دوز میلی دووز کنترل، شم، بولدنون با د

 گرم تفاوت معناداری وجود نداردمیلی پنجگرم و تمرين مقاومتی با دوز میلی دومقاومتی با دوز 

که میان اثر تمرين مقاومتی و مصرف بولدنون بر  نشان دادنهايت، نتايج (. درشمارۀ يکجدول )

                                                           
1. Least Significant Difference (LSD) 

2. Statistical Package for Social Science (SPSS 22) 

3. White Blood Cell (WBC) 
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و آسیب فضای سینوزوئیدی  (P=0.001)، آسیب پالپ قرمز (P=0.02)سفید  میزان آسیب پالپ

(P=0.000) (. شمارۀ يک تا سه هایشکل) داری وجود دارداطحال اختالف معن 

  
 )چهار گروه اول( مختلف هايگروه در پژوهش معيار و تغييرات متغيرهاي انحراف ـ ميانگين،1جدول 

 متغير

 دو بولدنون بولدنون يک شم کنترل

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 وزن موش

 )کیلوگرم(

هفتۀ 

 اول
185 38/2 186 73/1 195 16/2 192 64/2 

هفتۀ 

 ششم
43/281 1/24 289 56/46 8/273 79/44 295 87/42 

وزن طحال 

 )کیلوگرم(
24/2 59/3 97/0 16/0 82/0 15/0 79/0 19/0 

های سفید گلبول

 ml/310خون 
21/7 58/2 68/5 10/1 42/2 78/0 34/8* 83/2 

 لنفوسیت

ml/pg 
42/78 56/8 4/69 28/18 71/67 75/0 42/70 33/3 

 نوتروفیل

 )درصد(
42/2 27/1 00/2 70/0 2* 53/2 57/2* 53/0 

 مونوسیت

 )درصد(
00/1 57/0 20/1 30/1 71/1 75/0 28/1 75/0 

 کتپال

 )درصد(
80/6 27/0 84/6 41/0 75/6 34/0 77/6*+ 17/0 

های قرمز گلبول

 ml/610خون 
15/8 7/0 00/8 76/0 41/8 46/0 19/8 67/0 

 هموگلوبین
g/dl 

21/18 74/0 44/18 50/0 61/18 79/2 44/18 63/0 

 هماتوکريت

 )درصد(
04/46 33/4 34/45 72/4 22/46 39/0 57/46 08/4 

 نسبت به گروه کنترل *تفاوت معنادار 

 شم + تفاوت معنادار نسبت به گروه و
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 )سه گروه دوم( مختلف هايگروه در پژوهش معيار و تغييرات متغيرهاي انحراف ـ ميانگين،1جدول ادامه 

 متغير
 مقاومتي ـ بولدنون دو مقاومتي ـ بولدنون يک مقاومتي

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين انحراف معيار ميانگين

انحراف 

 معيار

 وزن موش

 )کیلوگرم(

 هفتۀ

 اول
195 63/1 195 38/2 14/192 58/4 

هفتۀ 

 ششم
7/278 05/25 57/299 1/34 4/307 28/18 

 وزن طحال

 )کیلوگرم(
89/0 09/0 77/0 17/0 90/0 45/0 

های سفید خون گلبول
/ml310 

02/8*+ 84/3 78/6 29/3 60/4*+ 66/1 

 لنفوسیت

ml/pg 
00/75 34/12 00/77 27/9/0 42/74 42/8 

 نوتروفیل

 )درصد(
42/2 53/0 57/2 53/0 57/2* 53/0 

 مونوسیت

 )درصد(
28/1 95/0 50/1 54/0 42/1 53/0 

 پالکت

 )درصد(
97/6*+ 39/0 60/6 20/0 65/6*+ 32/0 

های قرمز خون گلبول
/ml610 

90/7 58/0 90/7 33/0 20/8 5/0 

 هموگلوبین
g/dl 

85/17 65/0 80/18 72/0 28/18 32/0 

 هماتوکريت

 )درصد(
72/44 59/2 36/49 92/2 54/47 65/3 

 *تفاوت معنادار نسبت به گروه کنترل 

 شم + تفاوت معنادار نسبت به گروه و
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 مختلف هايگروه در طحال سفيد پالپ آسيب شدت ميانگين ـ1شکل

 

 
 مختلف هايگروه در طحال قرمز پالپ آسيب شدت ميانگين ـ2 شکل
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 مختلف هايگروه در طحال سينوزوئيدي فضاي آسيب شدت ميانگين ـ3 شکل

 

در گروه کنترل مشخصات بافتی برمبنای نتايج مشاهده شد که : لوژيتوهيستوپا نتايج آزمون

و فضای سینوزوئیدی مناسب بوده مجزا  طور کاملبهل پالپ قرمز و سفید طحا است،طبیعی 

در که توان گفت می تنهاباشد. در گروه شم نیز مشخصات بافت طبیعی در طحال وجود دارد. می

گروه در ارتباط با اين گروه بر میزان پرخونی سینوزوئیدی نسبت به گروه کنترل افزوده شده است. 

متسع مجزا نبوده و فضای سینوزوئیدی  يکديگرد و قرمز از پ سفیلپابايد گفت که بولدنون دوز يک 

باشد میاز حد طبیعی  بیشتر ،های التهابی درون پالپ قرمزسلولهمچنین، )فلش سفید(.  است

 (.ششتا  چهارشمارۀ  های)فلش سیاه( )شکل
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 بولدنون گروه درسينوزوئيدي  تغييرات فضاهاي ـ4شکل 

 

 
  مقاومتي گروه درزوئيدي سينو تغييرات فضاي ـ5شکل 
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  مقاومتي گروه درتغييرات بافت طحال  ـ6 شکل

 

 گیرینتیجه بحث و
های پالکت خون در گروه و ، نوتروفیل(WBC) گلبول های سفید حاضر نشان داد که پژوهشنتايج 

 افزايش يافت. همچنین مقاومتی از شش هفته مصرف دوزهای مختلف بولدنون و تمرين پستجربی 

هموگلوبین و هماتوکريت خون روند افزايشی را در  و های قرمزادير لنفوسیت، مونوسیت، سلولمق

هموگلوبین و  وهای قرمز بین میانگین لنفوسیت، مونوسیت، سلول اما ؛های تجربی نشان دادگروه

حاضر،  پژوهشهمخوان با نتايج های مختلف تفاوت معناداری وجود نداشت. هماتوکريت خون گروه

هفته استفاده از استروئیدهای آنابولیک  هشتهای خون پس از افزايش در شمار پالکت پژوهشیر د

حاضر  پژوهش های. يافته(10) که ساير متغیرهای خونی بدون تغییر باقی ماندحالیدر ؛مشاهده شد

عناداری کاهش م ،1و همکاراناحمد  پژوهشدر  از جمله ؛باشدناهمسو می مطالعاتبرخی از  نتايجبا 

نیز افزايش  2و همکاراناورهاسن  پژوهش (. نتايج16) گرديددر سطوح لوکوسیت کل مشاهده 

های زيادی از ها، هموگلوبین و پالکت خون ورزشکارانی که طی سالباالتری در سطوح لوکوسیت

وپنی لنف 3و همکارانساد (. همچنین، 17نمودند ) ثبت را کردنداستروئیدهای آنابولیک استفاده می

                                                           
1. Ahmed   

2. Urhausen  

3. Saad  
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دهد توزيع مجدد که نشان می نمودندها در گردش خون( را گزارش رفتن تعداد لنفوسیت)پايین

عنوان اثر اصلی هورمون در توزيع های متفاوتی از بدن بهلنفوسیت ممکن است در میان قسمت

(. 18مشخص نشده است ) تاکنونمکانیسم آن در پستانداران  ،حالاينبا ؛مجدد لنفوسیت ظاهر شود

تحرک و  برفیزيولوژيکی استروئید آنابولیک همراه با فعالیت  ثیر دوزهای فوقأديگری ت پژوهشدر 

تحلیل قرار گرفت. وشده از طحال و تیموس موش مورد تجزيههای کشتپاسخ پرولیفراتیو لنفوسیت

که با درمان با به اين نتیجه رسیدند که تمرينات با شدت باال زمانی پژوهشگرانهفته،  12از  پس

اين دهد که شود، تحرک و تکثیر را در شرايط آزمايشگاهی کاهش میاستروئید آنابولیک همراه می

اند که درمان نشان داده مطالعاتراستا، دراين(. 1) رسان باشدتواند به پاسخ ايمنی آسیبمیامر 

(. 19) شودگلوبین میمدت با استروئیدهای آنابولیک موجب افزايش در غلظت سرمی هموطوالنی

استروئیدهای آنابولیک  تزريقیدلیل ارتباط بین هموگلوبین و عملکرد استقامتی، ورزشکاران خودبه

نشان داده شده است که مصرف دوز باالی استروئید آنابولیک  ،زمینهاين. درآغاز نمودنداندروژنیک را 

های سفید خون شمار سلولو  ريتماه موجب افزايش غلظت هموگلوبین سرم، هماتوک ششمدت به

(. با 11ماند )های قرمز خون بدون تغییر باقی میکه میانگین حجم سلولحالیدر؛ شودها میپالکت

توجهی افزايش میزان قابلتوان گفت که فعالیت بدن پس از مصرف دارو بهتوجه به مصرف دارو می

که . هنگامیکندپیدا مین و هماتوکريت افزايش تبع آن هموگلوبینیاز به اکسیژن و به ،لذا ؛يابدمی

شده اشغال های قرمز فشردهگلبول ۀوسیلهشود، فضايی که بانعقاد میضد ۀخون کامل دارای ماد

های قرمز خون نسبت به خون صورت درصد گلبولنام دارد و به "هماتوکريت" در اصطالحشود، می

های به موازات مقادير هموگلوبین و تعداد گلبول ر کاملطوبهشود. مقادير هماتوکريت کامل بیان می

های قرمز خون در گروه تجربی نشان داده افزايش تولید سلول پژوهش. در اين باشدمیقرمز خون 

سازی که سرعت خون تواند نشان از اين موضوع داشته باشدمیبه سطح معناداری نرسید که  اما ؛شد

در ارتباط با افزايش هموگلوبین و تواند میاين موضوع  وافته است توجهی افزايش يیزان قابلمبه

مقايسه با در پژوهشهماتوکريت ارزيابی شود. شايد يکی از داليل عدم تغییرات معنادار در اين 

 ،از مطالعات زمان کمتر مصرف استروئید آنابولیک مربوط باشد. در برخیديگر به مدت مطالعات

حاضر  پژوهشکه در حالیدر ؛(8) ماه مصرف شده است ششدت حداقل ماستروئید آنابولیک به

 هفته بود.  شش زمان مصرف بولدنونمدت

وزن  ،ثیر قرار دهدأتتواند نتايج را تحتکه می آنابولیک از ديگر پیامدهای استفاده از استروئیدهای

که شش  دادحاضر نشان  پژوهشهای يافته. استها های حیاتی بدن پس از مصرف اين مکملاندام

های نر و مصرف مکمل بولدنون موجب ايجاد تغییرات معنادار در وزن موش هفته فعالیت مقاومتی

های تزريقی میانگین وزن طحال گروه پژوهشاين در  ،. همچنینگرديدهای تجربی نويستار در گروه
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ی نرسید. اين نتیجه با اما به سطح معنادار ؛مقايسه با گروه کنترل کاهش داشتبا بولدنون در

و  رپومقدباشد. ( همخوان می2012و همکاران ) 1( و اوزدمیر1392و همکاران ) رپومقدهای يافته

را ( با مصرف استنازول در هفت گروه مقاومتی و استقامتی، تغییرات وزنی خاصی 1392همکاران )

ثیر تستوسترون أود به بررسی تدر پژوهش خنیز ( 2012)(. اوزدمیر و همکاران 13) مشاهده نکردند

نشان داد  پژوهشهای نر و ماده پرداختند. نتايج اين های مختلف در موشبر وزن بدن و وزن اندام

اما کاهش غیرمعناداری  ته است؛راست و چپ نداش ۀکلی و وزن قلب برکه تزريق تستوسترون اثری 

و همکاران  2وجود، بیستوناين. با(14) شودمیمقايسه با گروه کنترل مشاهده در وزن طحال در

شود که وزن های نر قبل از بلوغ موجب میتزريق تستوسترون به موش که ( گزارش کردند2007)

و همکاران  3باکايا ،(. همچنین20طور معناداری کاهش يابد )ها بههای مشخص آنبرخی از اندام

های نر تزريقی با تستوسترون شهای مشخصی از موکاهش معناداری را در وزن ارگان( 2002)

نوع تناقض در نتايج احتماالً به دوز مصرفی، مدت دوره و ذکر است که بهالزم(. 21مشاهده کردند )

 شود. مصرفی مربوط می ۀماد

 آسیب مصرف بولدنون موجب ست کهآن اها بیانگر حاضر در بین گروه پژوهشنتايج براين، عالوه

 مطالعات. های تجربی گرديددر گروهلپ قرمز و فضای سینوزوئیدی طحال پالپ سفید، پا دار بهامعن

های خونی بر ساختار طحال و سلول مقاومتیثیر استروئیدهای آنابولیک و تمرينات أخصوص تدر

و مقاومتی زمان تمرينات است که به بررسی هم مطالعاتیاز اولین  پژوهشبسیار نادر بوده و اين 

های خونی و ساختار دهای آنابولیک از جمله بولدنون بر سطح سلولدوزهای مختلف استروئی

 مورفولوژيک طحال پرداخته است. طحال يک مرکز مهم مسئول برای اعمال مختلف بدن از جمله

های قرمز بادی، تولید لنفوسیت و مونوسیت، فیلتراسیون، فاگوسیتوز و تخريب گلبولتشکیل آنتی

های (. سازگاری12) باشدهای خونی میدوام برای سلولقابلتهیه و تدارک يون آهن  و پیر

ترين باشد. طحال بزرگبا استروئیدهای آنابولیک مرتبط می ،مورفولوژيک طحال غیر از فعالیت بدنی

ديده که خون را از مواد خارجی، آسیب)ارگان ايمنی ثانويه است و شامل دو قسمت اصلی پالپ قرمز 

های ايمنی نسبت به واکنش ۀکنندکه شروع)پالپ سفید و  (کندفیلتر میهای قرمز ضعیف و گلبول

های قرمز و آلن میزان گلبول راستا،دراين باشد.می است( از راه خون شدههای منتقلژنآنتی

پژوهش او نتايج  که استروئیدها را مورد ارزيابی قرار داد ۀکنندمتابولیسم لیپیدی ورزشکاران مصرف

نیز با بررسی ايونز و پارکینسون (. 8) های قرمز بودايش معنادار در سطح گلبولحاکی از افز

فاکتورهای کبدی و خونی ورزشکاران بدنسازی که در حین تمرين از داروهای استروئیدی استفاده 

                                                           
1. Ozdemir   

2. Blystone 

3. Balkaya 
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افزايش چشمگیری پیدا  بسته به میزان مصرف ،کردند، دريافتند که فاکتورهای کبدی و خونیمی

ثیر استروئید آنابولیک أت ،مدنظر قرار دارد ارتباطمهم ديگری که در اين  ۀجنب (.22)د نکنمی

های مورفولوژيک اين امکان را فراهم . جنبهاستاندروژنیک بر پارامترهای بافتی مانند طحال 

حضور  ۀبا مشخص آورد تا تجسم از ساختارهای مختلف وجود داشته باشد؛ همانند پالپ سفیدمی

در (. 12) باشدهای قرمز بالغ میها و پالپ قرمز که نمايی از محتوای تشکیل گلبولفراوان لنفوسیت

بادی و هیستولوژی هماتولوژی، پاسخ آنتی برثیر زعفران أتبه ارزيابی و همکاران بابايی ، اين ارتباط

لوژی های درمانی و کنترل با توجه به هیستوتفاوتی بین گروهکه . نتايج نشان داد پرداختندطحال 

ازای هر گرم بهمیلی 75پیشنهاد کردند که استفاده از مقادير پژوهشگران طحال وجود ندارد. 

های هماتولوژی و هیستولوژی بادی بدون تغییر در پاسخکیلوگرم موجب افزايش در پاسخ آنتی

و همکاران نشان دادند که غلظت سرمی هموگلوبین، آلن  همچنین، (.23) شودطحال می

ماه مصرف دوز باالی استروئیدهای آنابولیک  ششاز  پسهای سفید خون ت و شمار سلولهماتوکري

در پژوهش خود بیان داشتند که فاکتورهای  نیز و همکاراناحمد (. 8) آندروژنیک افزايش يافت

های تزريقی افزيش معناداری را در گروه ،هموگلوبین و های قرمز خونهماتولوژيکی مانند سلول

ثیر استروئیدهای آنابولیک بر أکه حاکی از ت دهدمیمقايسه با گروه کنترل نشان بولدنون در

های مقاوم خونیها که در درمان کمدوز بااليی از اندروژنذکر است شايان(. 16) باشداريتروپوئیز می

 پژوهش(. در 24) به افزايش کمی در مقدار هموگلوبین شده است منجر کار رفته است،هو سخت ب

اما به سطح معناداری  ؛روند افزايشی را نشان دادهای قرمز خون و هموگلوبین ضر مقدار سلولحا

نرسید که شايد يکی از عوامل آن دوز مصرفی استروئید آنابولیکی بولدنون باشد. استروئیدهای 

تستوسترون  ۀشده از هورمون مردانهای مصنوعی مشتقآن بولدنون، هورمون ۀآنابولیک و از جمل

رساند. اعمال آندروژنیک را به حداقل می هستند که اعمال آنابولیکی را به حداکثر رسانده و

که از  شودمیيندهای فیزيولوژيکی در ارگانیسم ابسیاری از فرحداکثررساندن باعث بهتستوسترون 

رمز های قتوان به متابولیسم پروتئین عضالنی، اعمال جنسی و شناختی، ساخت گلبولآن جمله می

که استروئید  انددادهنشان  مطالعات(. 25) رخ چربی و متابولیسم استخوان اشاره کردخون، نیم

در هماتوکريت خون تقويت را انتظاری افزايش قابل وباشد آنابولیک يا فعالیت با شدت باال مرتبط می

آورد. در میان میجود وهطحال ب اتمیانی قطع ۀتری از پرواکسیداز را در ناحیکرده و اثر مثبت بزرگ

عروقی ناشی از استروئید آنابولیک، پرفشارخونی، هايپرتروفی بطن چپ، اختالل  ـ متنوع قلبی اثرات

(. نتايج حاصل از 25) شودمیسازی مشاهده دياستولی، آريتمی، ترومبوز و تحريک خون ۀدر دور

های لوژی طحال در بین گروهکه تفاوتی در مورفو حاکی از آن استارزيابی کیفی مطالعات مختلف 

مقايسه با گروه کنترل وجود در نمودند،فعالیتی که دوزهای مختلف استروئید آنابولیک را دريافت 
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دهد که تنها تزريق فوق فیزيولوژيکی مختلف نشان می هایهای پژوهشهمچنین، يافتهندارد. 

به وجود تغییرات  ممکن است ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هفته(گرم بهمیلی 10)باالتر از 

تواند به زمان قبول برای اين نتايج میقی و قابلطساختاری کمک کند. يکی ديگر از توجیهات من

پذيری در که فرصت انطباق و تغییر هفته( شش) نامناسب استفاده از استروئید آنابولیک مربوط باشد

تعداد کمی  خصوص مکمل بولدنون و تمريندر دهد.در اختیار قرار نمیشده را مورفولوژی ارزيابی

مدت استفاده از طوالنی ۀها طی يک دورپاسخ بافت غالباً پیشین مطالعات و پژوهش انجام شده است

تأثیر  ۀاطالعاتی دربار ،ند. همچنیناهرا مورد ارزيابی قرار داد آندروژنیک آنابولیک استروئیدهای

پیشنهاد  ،بنابراين ؛باشدنمیطحال در انسان موجود  بر پاسخ بافت بولدنون دوزهای مصرفی مکمل

 ساختار بر مدتطوالنی هایدوره در آنابولیک هایاستروئید از آتی استفاده مطالعاتدر که شود می

 .گیرد قرار بررسی مورد طحال

 منفی بر ساختار یثیراتأمدت بولدنون تنشان داد که مصرف کوتاهنتايج کلی، طوربه پيام مقاله:

تغییرات منفی  منجر به دنبال آنو بهدارد طحال )پالپ سفید، پالپ قرمز و فضای سینوزوئیدی( 

تمرينات مقاومتی قادر به جلوگیری  شود. همچنین، مشاهده گرديد کهمی فاکتورهای هماتولوژيکی

 باشد. های مختلف بافت طحال ناشی از مصرف استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک نمیاز آسیب
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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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