دوفصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
سال پنجم ،جلد پنجم ،شماره 1

اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رتهای نر
مسموم شده با استروئید آنابولیک
3

کاظم رنجبر ،*1حسن متین همایی ،1محمدعلی آذربایجانی ،4مقصود پیری
تاریخ دریافت0253/5/3 :

تاریخ پذیرش0253/00/76 :

چکیده
هدف :هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب
کبدی در رتهای نر مسموم شده با استروئید آنابولیک میباشد.
روششناسی :بدین منظور  37رت نر ویستار به  8گروه مساوی تقسیم شدند .گروهها شامل -0 ،گروه
کنترل  -7گروه شم  -2گروه بولدنون  -3گروه بولدنون  +عصاره عناب ( 811میلیگرم در کیلوگرم) -9
گروه بولدنون  +تمرین  -8گروه بولدنون  +عصاره عناب ( 811میلیگرم در کیلوگرم)  +تمرین بودند.
به غیر از گروههای کنترل و شم به مابقی گروهها استرئید آنابولیک با دوز  9میلیگرم در کیلوگرم و
هفتهای یک مرتبه تزریق شد .تمرین مقاومتی شامل ،سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه شامل سه
ست با  9تکرار باال رفتن از نردبان به مدت هشت هفته بود .دادههای جمعآوری شده با استفاده از
نرمافزار  SPSSو آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج این تحقیق نشان داد در گروه  2تزریق استروئید آنابولیک سبب افزایش معنیدار در آنزیمهای
کبدی  ALT ،ALPو  ASTو بیلیروبین (توتال و مستقیم) نسبت به گروههای کنترل و شم گشت.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد در گروه مصرفکننده عصاره عناب (گروه  ،)3گروه تمرین مقاومتی
(گروه  ،)9گروه عصاره عناب به همراه تمرین مقاومتی (گروه  ،)8کاهش معنیداری در آنزیمهای کبدی
 ALT ،ALPو  ASTو بیلیروبین (توتال و مستقیم) مشاهده شد .الزم به ذکر است میزان آلبومین تغییر
معنیداری در هیچیک از گروهها نداشته است.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق حاضر نشاندهنده کاهش معنیدار مارکرهای آسیب کبدی در پی مصرف
عصاره الکلی عناب بهتنهایی و همچنین تمرین مقاومتی بهتنهایی میباشد .ولی استفاده همزمان از
تمرین مقاومتی و عصاره عناب تأثیر بیشتری در کاهش این بیومارکرها ندارد.
واژگان کلیدی :استروئید آنابولیک ،عناب ،تمرین مقاومتی ،آنزیمهای کبدی.
 .0دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش . 7 ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز .2 ،استاد دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز .3 ،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
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مقدمه
کبد اندامی است با متابولیک باال ( )72که در
بسیاری از روندهای فیزیولوژیک ضروری نظیر:
هموستاز گلوکز ،ساختن پروتئینهای ضروری
پالسما ،ساختن لیپوپروتئین و لیپید ،ساخت و
ترشح اسیدهای صفراوی و ذخیره ویتامینها
نقش عمده دارد ( .)0چندین عامل درونزا و
برونزا از قبیل سموم ( ،)05داروها (،)05
هورمونها ( )72و برخی عوامل پاتولوژیکی
( ،)71میتواند زندگی هپاتوسیتهای کبدی را
به خطر اندازد .یکی از این عوامل آسیبزا
استروئید آنابولیک است ( 06 ،02و .)76
استروئید آنابولیک ترکیبات مشتق شده از
تستوسترون میباشند ( )06که جهت افزایش
قدرت و استقامت در سگسانان ،اسب سانان و
انسانها (ورزشکاران) از طریق افزایش در تولید
پروتئینهای عضالنی و مواد اولیه سازنده مرتبط
با هورمونهای جنسی ،مورد استفاده قرار
میگیرد ( 02و  .)06بولدنون ،0استروئید
آنابولیکی است که دارای خواص آنابولیکی باال و
آندروژنیک متوسط میباشد ( .)76اخیراً
مشاهدهشده بولدنون توسط ورزشکاران پرورش
اندام در خارج از فصل و قبل از مسابقات مورد
استفاده قرار میگیرد ( .)76تحقیقات مختلف
نشان دادهاند مصرف بولدنون سبب آسیب کبدی
میشود ( 06 ،02و  .)76توسون  7و همکاران
( )7100نشان دادهاند  5هفته مصرف بولدنون
سبب تخریب کبد ،کلیه و بیضه خرگوشها
میشود ( .)76همچنین متین همایی  2و
همکاران ( )7103نشان دادهاند مصرف بولدنون
به مدت  07هفته در دو دوز مختلف میتواند

سبب آسیب کبدی در رتها گردد و این آسیب
در دوز باالتر ( 1/9میلیگرم در کیلوگرم)
مشهودتر بوده است (.)06
امروزه گرایش به مصرف گیاهان دارویی برای
درمان انواع بیماریها افزایش یافته است .برخی
از ترکیبهای طبیعی و سنتتیک دارای خواص
آنتیاکسیدانی میباشند که در محافظت از کبد
در مقابل عوامل مخرب نقش مهمی دارند (،7 ،0
 3و  .)8یکی از این گیاهان دارویی که احتماالً
اثر محافظتی بر کبد دارد ،میوه عناب میباشد.
میوه عناب منبع بسیار غنی از فنولیک ها
(بهویژه فالونوئیدها) میباشد ( .)09دو اسید
فنولیکی (کلروجینک اسید و کافئیک اسید) و
سه فالونوئید (کاتچین ،اپی کاتچین و روتین) در
میوه عناب یافت شده است ( .)09چنگ  3و
همکارانش با استخراج هشت نوع فالونوئید از
میوه عناب بخشی از ویژگیهای دارویی آن را به
خواص آنتیاکسیدانی این ترکیبات نسبت
دادهاند ( .)8تحقیقات مختلف نشان دادهاند
مصرف عصاره عناب احتماالً سبب حفاظت
کبدی میشود ( 07 ،00 ،2 ،3 ،2 ،0و  .)03شن
 9و همکارانش ( )7115نشان دادند مصرف
عصاره عناب سبب حفاظت کبدی موشها در
مقابل تتراکلرید کربن 8میشود ( .)78ابراهیمی و
همکارانش ( )0265اثرات حفاظتی در برابر
عوامل کارسینوژنی و توکسیک بر سلولهای
کبدی را پس از  39روز دریافت عصاره عناب
گزارش نمودند (.)0
تمرینات ورزشی بر روی ارگانهای بدن اثرات
متفاوتی میگذارند .یکی از اندامهایی که

1. 17-b-Bol
2. Tousson
3. Matinhomaee

4. Cheng
5. Shen
6. CCL4
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میتواند تحت تأثیر تمرین ورزشی قرار گیرد،
کبد میباشد .برخی از تحقیقات نشان دادهاند که
تمرینات مقاومتی سبب بهبود آنزیمهای کبدی
میشود ( .)21 ،75 ،79 ،02 ،08زلبر 0و
همکارانش ( )7103در پژوهشی به بررسی اثر
تمرین مقاومتی بر روی کبد چرب غیر الکلی
پرداختند ،نتایج این تحقیق نشان داد که سه ماه
تمرین مقاومتی سبب کاهش چربی و آنزیمهای
کبدی میگردد ( .)75همچنین شمی الدینی 7و
همکاران ( )7109اذعان داشتند تمرینات
مقاومتی همانند تمرینات استقامتی سبب بهبود
در چربی کبدی و آنزیمهای آن میشود ( .)79از
طرفی بشیری و همکاران نشان دادهاند که هشت
هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل
کراتین تأثیر معنیداری بر روی آنزیمهای کبدی
ندارد ( .)7همچنین دامور 2و همکاران ()7103
پس از دو ماه تمرین مقاومتی فزاینده تغییری
در آنزیمهای کبدی مشاهده نکردند ( .)6از
طرفی پترسون  3و همکاران نشان دادهاند که
تمرین مقاومتی حاد سبب افزایش آنزیمهای
کبدی در خون میشود ( .)77با توجه به
تحقیقات فوقالذکر مشاهده میشود اثر تمرین
مقاومتی بر آنزیمهای کبدی ضد و نقیض
میباشد .لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر
هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف
عصاره عناب بر آنزیمهای کبدی رت های نر
مسموم شده با استروئید آنابولیک پرداخته است.

1. Zelber
2. Shamsoddini
3. Damor et al
4. Pettersson

97

روش پژوهش
حیوانات
 37رت ویستار از خانه حیوانات دانشگاه آزاد
اسالمی ساری تهیه و بهصورت تصادفی به 8
گروه مساوی تقسیم گشت .بهجز گروه کنترل
سالم و گروه شم به مابقی گروهها استروئید
آنابولیک (بولدنون با نام تجاری equipoise
ساخت شرکت  medi techآلمان ) با دوز 9
میلیگرم وزن بدن در کیلوگرم و هفتهای
یکمرتبه و بهصورت عضالنی تزریق گشت.
گروهها بدینصورت تقسیمبندی شدند -0 .گروه
کنترل سالم  -7گروه شم  -2گروه کنترل،
مسموم شده با بولدنون  -3گروه عناب  -9گروه
تمرین به همراه دارونما  -8تمرین به همراه
عصاره عناب .رتها بهصورت هفتگی وزنکشی
شده و غلظت بولدنون و عصاره عناب با توجه به
وزن جدید تنظیم گردید .حیوانات در قفس
استاندارد و دوره  07ساعته روشنایی-تاریکی به
همراه تهویه مطلوب و آب و غذای مناسب
نگهداری شدند .این مطالعه بر طبق راهنمای
استفاده و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی اجرا
گردید (.)9
پروتکل تمرین
برنامه مقاومتی هشت هفته صعود از نردبان (یک
متر ارتفاع و شیب  69درجه) با سه جلسه
تمرین در هفته ،پس از بستن وزنه به دم
حیوانات بود .هر جلسه شامل سه ست با پنج
تکرار بود که در فاصله هر تکرار یک دقیقه و در
فاصله بین هر ست دو دقیقه استراحت گنجانده
شد .در هفتۀ اول میزان وزنههای بستهشده به
موشها  91درصد وزن بدن آنها بود .هر هفته
01درصد با توجه به وزن بدن موش اضافهشده
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به  071درصد وزن بدن موشها در هفتۀ پایانی
رسید (.)06
تهیه عصاره عناب
میوه عناب شسته شده و در دمای  31درجه به
مدت یک هفته خشک شد .سپس هسته از میوه
جدا گشته و پودر شد .عصاره از پودر
بهدستآمده به وسیله عصاره اتانول  21درصد
استحصال گشت .عصاره در داخل مواد نیمه
جامد بهوسیله بخار چرخشی در دمای حدود 91
درجه سانتیگراد تغلیظ گشت ( 0و  .)72عصاره
در آب مقطر  811میلیگرم در میلیلیتر حل
گشته و بهصورت خوراکی در دوز  811میلیگرم
در کیلوگرم از وزن توسط رتها مصرف گردید.
در پایان مطالعه پس از  98روز نگهداری
حیوانات به مدت 01ساعت ناشتا نگه داشته
شدند .سپس نمونهها وزن شده و برای نمونه-
گیری بیهوش شدند .بیهوشی با استفاده از
محفظه شیشهای دربدار (دسیکاتور) ،محتوی
0
پنبه آغشته به کلروفروم محصول شرکت مرک
آلمان انجام شد .پس از گذشت  31تا  91ثانیه
حیوان در بیهوشی مناسب قرار میگرفت .سپس
نمونهگیری خون بهصورت مستقیم از قلب
حیوانات صورت گرفت.
سنجش بیوشیمیایی
سطوح آسپارتات آمینوترانسفراز ( ،)ASTآالنین
آمینوتراسفراز ( ،)ALTآلکالین آمینوترانسفراز
( ،)ALPآلبومین و بیلی روبین با استفاده از
کیت پارس آزمون و به روش آنزیمی با دقت 1/0
واحد بینالمللی بر لیتر اندازهگیری شد.

میانگین مربوط بهتمامی مقادیر بهدستآمده در
گروهها با آنالیز واریانس یکطرفه 7با هم
مقایسه شدند .در صورت معنیدار بودن تفاوتها
از آزمون توکی 2برای مقایسه جفت گروهها
استفاده گردید و سطح معنیداری آماری
 1P<1/19در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
جدول شماره  ،0بیانگر افزایش معنیدار سرمی
آنزیمهای  ALT ،ALPو  ASTدر گروه مصرفکننده
بولدنون نسبت به گروه کنترل و شم میباشد
( .)P<1/19عالوه بر این در گروه مصرف عصاره
الکلی عناب (با دوز  811میلیگرم بر کیلوگرم) و
در گروه تمرین مقاومتی فعالیت آنزیمهای ، ALP
 ALTو  ASTافزایش معنیداری نداشت ()P<1/19
همچنین در گروه مصرف عصاره الکلی عناب به
همراه تمرین مقاومتی مانع از افزایش فعالیت این
آنزیمها گردید.
جدول شماره  ، 7بیانگر افزایش معنیدار فعالیت
بیلی روبین توتال و بیلی روبین مستقیم در گروه
مصرفکننده بولدنون نسبت به گروه کنترل و شم
میباشد ( .)P<1/19عالوه بر این در گروه
مصرفکننده عصاره عناب و در گروه تمرین
مقاومتی و همچنین در گروه عصاره عناب به همراه
تمرین مقاومتی فعالیت بیلی روبین توتال و بیلی
روبین مستقیم نسبت به گروه کنترل و شم افزایش
معنیداری نداشت .همچنین در این جدول میزان
آلبومین در بین گروهها تفاوت معنیداری نداشت.

آنالیز آماری
از آزمون کالموگراف – اسمیرنف جهت تعیین
توزیع طبیعی دادهها استفاده گردید .سپس
1. Merck

2. one- way ANOVA
3. Tukey
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جدول  .1مقایسه فعالیت سرمی آنزیمهای  ALT, AST,ALPبر اساس  IU/litدر گروهها مختلف
AST

ALT

ALP

038±02/0

99/2±06/2

779/2±23/2

شم

032/3±77/2

92/6±08/0

770/3±95/0

بولدنون

*705/9±77/2

*59/7±07/7

*281/2±28/2

بولدنون +تمرین مقاومتی

**022/23±73/2

**21/7±79/5

**735/6±99/8

بولدنون +عصاره عناب

**020/3±30/8

**85/6±02/7

**780/7±91/0

بولدنون +عصاره عناب +تمرین مقاومتی

**087/75±03/2

**20/2±53

**787/2±78/8

کنترل

*در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد ( ** )P<1/19در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار با
گروه بولدنون میباشد (.)P<1/19

جدول  .1مقایسه فعالیت بیلی روبین توتال ،بیلی روبین مستقیم و آلبومین
کنترل

بیلی روبین توتال

بیلیروبین مستقیم

آلبومین

1/92±1/0

1/02±1/0

2/55±1/0

شم

1/96±1/0

1/03±1/0

3±1/0

بولدنون

*1/29±1/0

*1/77±1/12

3/0±1/2

بولدنون+تمرین مقاومتی

**1/81±1/0

**1/09

3/0±1/0

بولدنون+عصاره عناب

**1/92±1/0

**1/08±1/0

2/56±1/0

بولدنون+عصاره عناب +تمرین مقاومتی

**1/80±1/0

**1/03±1/0

2/59±1/0

*در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد ( ** .)P<1/19در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار با
گروه بولدنون میباشد (.)P<1/19

بحث و نتیجهگیری
بولدنون ،استروئید آنابولیک-آندروژنیک میباشد
که سبب افزایش اندازه عضله ،تعادل مثبت
نیتروژن ،کاهش تخریب پروتئین همچنین
نگهداری آب ،نیتروژن ،سدیم ،پتاسیم و کلسیم
میگردد ( .)70بهمانند دیگر استروئیدهای
آنابولیک-آندروژنیک بولدنون نیز جزء مواد
ممنوعه میباشد ( .)5تحقیقات نشان دادند
مصرف بولدنون سبب آسیب کبدی میگردد

( .)76 ،06 ،02کبد بزرگترین غده بدن است
که در بسیاری از اعمال متابولیکی از جمله
پروتئینسازی و سمزدایی شرکت دارد (.)01
تغییر در یکپارچگی غشاء سلولهای کبدی باعث
ورود آنزیمهایی که بهطور طبیعی در داخل
سیتوزول قرار دارند ،به داخل خون میشوند که
شاخص مناسبی برای مطالعه وضعیت کبدی
میباشد ( .)0افزایش فعالیت آنزیمهای کبدی
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( )ALT, AST, ALPدر سرم شاخص اصلی
آسیب کبدی میباشد .برگشت فعالیت آنزیم
کبدی به حالت طبیعی و همچنین کاهش
غلظت بیلی روبین و افزایش آلبومین سرم از
شاخصهای اصلی درمان کبد میباشد (.)01
نتایج تحقیق حاضر افزایش معنیدار آنزیمهای
کبدی ( )ALT, AST, ALPو همچنین
افزایش معنیدار در بیلی روبین (مستقیم و
توتال) در گروه مصرفکننده بولدنون (دور
 )9mg/kgرا نسبت به گروه کنترل و شم نشان
داد .که مبین وجود آسیب کبدی میباشد .از
طرفی نتایج این پژوهش تغییر معنیداری در
میزان آلبومین در گروه بولدنون نسبت به گروه
کنترل و شم نشان نداد .از آنجایی که آلبومین
سرم در بیماریهای کبدی تحت تأثیر قرار
میگیرد و آسیب کبدی در این مطالعه حاد بود
این نتایج قابلقبول به نظر میرسد (.)0
نتایج تحقیق حاضر کاهش معنیداری را در
آنزیمهای کبدی ( )ALT, AST, ALPو بیلی
روبین (توتال و مستقیم) در گروه مصرفکننده
عصاره عناب به همراه بولدنون نسبت به گروه
مصرف بولدنون بهتنهایی را نشان داد .این
کاهش نشاندهنده بهبود وضعیت کبدی با
مصرف عصاره عناب میباشد .تحقیقات مختلف
علت حفاظت کبدی را به خواص آنتیاکسیدانی
0
آن نسبت میدهند ( 00 ،2 ،3و  .)02دونگینگ
و همکاران ( )7107خواص آنتیاکسیدانی و
حفاظت کبدی میوه عناب را به پلی ساکاریدهای
7
موجود در میوه عناب نسبت دادهاند ( .)00هوان
و همکاران ( )7103با بررسی بر روی هفت گونه
از عناب اذعان داشتند که ترکیبات فنولیکی

میوه عناب از جمله :فلوروزین ،کاتچین ،گالیک
اسید ،کلروجنیک اسید و کافئیک اسید مسئول
خواص آنتیاکسیدانی این میوه میباشد (.)03
نتایج تحقیق حاضر با تحقیق دونگینگ و
همکاران و تحقیق شن 2و همکاران همسو
میباشد در هر دو تحقیق در پی مصرف عصاره
عناب مقادیر آنزیمهای  ALTو  ASTبهصورت
معنیداری کاهشیافته و به سطوح اولیه نزدیک
شد ( 00و  .)78در تحقیق دیگری چن 3و
همکاران نیز کاهش معنیداری در میزان ALT
پس از مصرف عصاره عناب مشاهده کردهاند (.)8
الزم به ذکر است در همه تحقیقات فوقالذکر
حفاظت کبدی با استفاده از بررسی نمونه بافت
کبد ،موردبررسی قرارگرفته است .در تحقیق
دیگری ابراهیمی و همکاران نشان دادند که
مصرف عصاره الکلی عناب سبب کاهش معنیدار
در آنزیمهای کبدی ( ) ALT, AST, ALPو
همچنین کاهش معنیدار در بیلی روبین (توتال
و مستقیم) در کبد رتهایی که با CCL4
تخریب شده بود ،گردید .در این پژوهش تغییر
معنیداری در میزان آلبومین مشاهده نشد
(.)07
تحقیق حاضر تغییر معنیداری در میزان
آنزیمهای کبدی و بیلی روبین (مستقیم و
توتال) در گروه تمرینات مقاومتی به همراه
مصرف بولدنون را نسبت به گروه مصرف
بولدنون ،نشان داد .کرمپور 9و همکارانش نشان
دادند که تمرین مقاومتی ،سه جلسه در هفته و
به مدت دو ماه سبب کاهش معنیدار در
آنزیمهای کبدی ( )ALT, ASTمیگردد که با
نتایج این تحقیق همسو میباشد ( .)02همچنین

1. Dongying
2. Huan

3. Shen
4. Chen
5. Karampur
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والدرون 0و همکاران در پژوهشی میزان تغییرات
 ، ALP، AST،ALTاوره ،بیلی روبین (توتال و
مستقیم) و کراتینین را در وزنهبرداران
شرکتکننده در المپیک موردبررسی قرار دادند.
شرکتکنندگان به مدت پنج هفته به تمرین
شدید مقاومتی پرداخته و همزمان کراتین
مصرف نمودند ( .)75نتایج این تحقیق نشان داد
در هفتههای اول میزان ALT ،AST ،ALP
افزایش یافته و سپس در هفتههای پایانی تا
حدود سطح اولیه کاهش یافت .همچنین میزان
بیلی روبین (توتال و مستقیم) به پایینتر از
سطح اولیه کاهش یافت .ولی آلبومین تغییر
معنیداری در طی دوره تمرین نداشت (.)75
همچنین زلبر 7و همکاران در تحقیقی به
بررسی تمرین مقاومتی بر روی کبد چرب
غیرالکلی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد
تمرین مقاومتی به مدت سه ماه سبب کاهش در
میزان چربی کبدی و همچنین کاهش معنیدار
در میزان آنزیمهای  ALT ،ASTمیشود که با
نتایج این تحقیق همخوانی دارد ( .)21راداک 2و
همکاران در یک مقاله مروری اذعان داشت،
تمرین همراه با افزایش نیاز به  ATPمیباشد که
با افزایش متابولیسم هوازی و غیر هوازی همراه
است که سبب افزایش گونههای فعال اکسیژن
( )ROSمیگردد .اثر بازدارندگی تمرین منظم
حداقل در بخشی ناشی از سازگاری به فشار
اکسیداتیو میباشد .فرایند سازگاری مرتبط با
تمرین فقط مربوط به تولید سطوح ROS
نمیباشد بلکه ابتداً سبب افزایش
آنتیاکسیدانها و فعالیت آنزیمها میشود که
تخریب ناشی از اکسیداتیو را بازسازی مینماید
1.Walderon
2. Zelber
3. Radak
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( .)72احتماالً کاهش مشاهدهشده در آنزیمهای
کبدی ( ) ALT, AST, ALPو همچنین
کاهش بیلی روبین (توتال و مستقیم) با این
سازگاریها مرتبط بوده و نشاندهنده ترمیم
بافت کبدی میباشد.
نتایج تحقیق حاضر کاهش معنیداری در میزان
آنزیمهای کبدی ( ) ALT, AST, ALPو
همچنین بیلی روبین (توتال و مستقیم) را در
گروه تمرین به همراه مصرف عصاره عناب و
بولدنون را نسبت به گروه مصرف بولدنون ،نشان
میدهد .الزم به ذکر است با مقایسه این گروه با
گروه تمرین به همراه مصرف بولدنون ،تفاوت
معنیداری مشاهده نشد از طرفی با مقایسه این
گروه با گروه عصاره عناب به همراه بولدنون
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .الزم به ذکر
است بین گروههای تمرین به همراه مصرف
بولدنون و عناب به همراه مصرف بولدنون تفاوت
معنیداری مشاهده نشد .این نتایج نشان میدهد
مصرف عصاره عناب به همراه تمرین مقاومتی
نسبت به مصرف عصاره عناب بهتنهایی و یا
تمرین مقاومتی بهتنهایی ،تأثیر بیشتری بر روی،
تعدیل آسیبهای کبدی ندارد .این نکته
قابلتوجه است که جهت بررسی دقیق این
موضوع نیاز به مطالعات بافتشناسی کبدی
میباشد.
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Abstract
Aim: Effect of zizyphus jujube extract and resistance exercise on liver damaging
biomarkers in male rats toxicated by anabolic steroid.
Method: 42 Wistar rats were randomly divided into six equal groups: group 1:
control, group 2: sham, group 3: anabolic steroid (5 mg/kg), group 4: anabolic
steroid (5 mg/kg) + zizyphus jujube extract (600 mg/kg), group 5: anabolic steroid
(5 mg/kg) + resistance exercise, and group 6: anabolic steroid (5 mg/kg) + zizyphus
jujube extract (600 mg/kg) + resistance exercise. Apart from the control and sham
groups, anabolic steroid with a 5 mg per kg dose was injected to other groups once a
week. The resistance exercise protocol were consisted of three exercise sessions per
week by 5 repetitions in 3 sets of climbing ladder for eight weeks. The data were
analyzed by the SPSS software, using ANOVA.
Results: The results of this study revealed a significant increase in liver enzymes
(ALT, AST, and ALP) and direct and total bilirubins in the anabolic steroid group
(group 3) compared to the control and sham groups (p<0.05). In addition, zizyphus
jujube treatment (group 4), resistance exercise (group 5), and treatment with
resistance exercise (group 6) caused a significant decrease in liver enzymes (ALT,
AST, and ALP) and direct and total Bilirubins. There were no-significant differences
in albumin concentration between experimental groups
Conclusion: Zizyphus jujube extract consumption as well as resistance exercise
caused a significant decrease in liver damaging biomarkers. Hence, the simultaneous
use of resistance exercise and zizyphus jujube extract did not show any increasing
effect on these biomarkers.
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