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 خالصه 

ها و تقويت ماهیچهويژه در بین ورزشتتكاران با هد  داروهای استتترودیدی، در میان اوانان به مقدمه:

تاثیر مصتتر  پروپولیو و  باالبردن توانادي استتمي شتتیود پیدا کرده استتت، هد  از پژوه  حا تتر 

ماده  هایهای آپوپتوزی بافت کبد موشکاستت ي در ي هشتتت هفته تمرين مقاومتي بر براي شتتاا  

 بود. مصر  ک  ده تستوسترون انانتات

ست گرم  200و وزن هفته  8سن   باماده  موش سر  40در اين مطالعه تجربي،  :کار روش ستور   ویاز ان پا

ساز    يکپو از  هاموششد.   هی( تهراني)ا ش ا صادف به یهفته آ  =n) ک ترل گروه(1، گروه 5 ي به ور ت

گتتروه ( 4(، n= 8)( گتتروه تستتتتتتتتوستتتتتتتترون تتتمتتريتتن     3، (n= 8) (گتتروه تتتمتتريتتن  2، (8

سترون تمرين پروپولیو     ستو س ي     5و  (n= 8)ت سترون تمرين کا ستو شدند.     n= 8)( گروه ت سیم  ( تق

قاومتي )نردبان   اهفته پروتكل هشتتتت    با دو روز        24ی تمرين م با وزنه(، پ ج روز تمرين در هفته  له  پ

هر هفته  و های ماده بود   درصتتتد وزن بدن موش  40اولی هفته ، ها وزنه  که در آن  استتتتراحت در هفته  

های گروه  کشتتي انجام شتتد. و بعد به موش دو الستته در هفته وزنو  شتتددرصتتد وزن بدن ا تتافه  20

گرم( ستته بار در هفته و مصتتر  میلي 20تزريق استتترودید )تستتتوستتترون انانتات با دوز   تستتتوستتترون،

گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن( به شتتتكل گاواژ و کاستتت ي میلي 400ها، پروپولیو )ک  دهپاک

 سه بار در هفته انجام شد. شكل تزريق ز وزن بدن( بهگرم به ازای هر کیلو ا6)

تایج:  یان ژن  تزريق تستتتتوستتتترون م جر به افزاي  مع ي   ن کرده های ماده تمرين  کبد رت  BAXدار ب

بافت کبد در اثر مصتتر  تستتتوستتترون کاه  يافت که اين    BCL-2چ ین بیان ژن مقاومتي شتتد، هم

دار و بیان  بافت کبد را کاه  مع ي BAXبیان ژن دار نبود، مصتتر  کاستت ي و پروپولیو کاه  مع ي

 دار نبود.بافت کبد را افزاي  داد که اين افزاي  از نظر آماری مع ي BCL-2ژن 

های کبد ايجاد توان اذهان داشتتت که مصتتر  تستتتوستتترون آپوپتوز را در ستتلول   مي: یریگجهینت

کرده های صحرايي تمرينهای کبدی در موشاين  ريق سبب بروز بیماریک د، که ممكن است از مي

بافت   BCL-2و افزاي   BAXبا کاه   ها )کاس ي و پروپولیو( ک  دهمقاومتي شود، که مصر  پاک  

 .کبد و به نوعي مهار آپوپتوز ممكن است نق  محافظتي داشته باشد

 آپوپتوز، پروپولیو، کاس ي تمري ات مقاومتي، تستوسترون انانتات، کلمات کلیدی:
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 مقدمه

تمرين مقاومتي يک روش مؤثر برای افزاي  قدرت عضالني 

سازی ورزشكاران، است که اغلب اهت آمادگي عمومي، آماده

د بازتواني و الوگیری از صدمات ارتوپديک يا عضالني پیش ها

 (. تمري ات مقاومتي،  من افزاي  توده عضالني و1) شودمي

 ايجاد استايل بدني م اسب، مواب افزاي  حساسیت انسولی ي،

 ین چشود. همکرد انرژی و بهبود کیفیت زندگي ميافزاي  هزي ه

های تواند سطوح ژنتمري ات مقاومتي در دراز مدت مي

 (. 2آپوپتوزی را کاه  دهد )

آپوپتوزيو يک شكل ت ظیمي پیشرفته از مرگ سلول توسط 

و مولكولي است و تحت هر دو شرايط  یاييشیمیووقايع ويژه ب

 (.3) دهدفیزيولوژيكي  بیعي و ااتالالت فیزيولوژيكي رخ مي

مصر  و های بيآپوپتوزيو نقشي حیاتي در حذ  سلول ینچ هم

شده با های آلودههای تومور و سلولقوياً اطرناک، مان د سلول

Bcl- د اود ، مانBcl1-2اانواده اعضای(. 4) ک دويروس بازی مي

 ور به 2Bax)پروتئین  د آپوپتوتیک( و پروتئین پرو آپوپتوتیک  2

(. 5)يايي نق  دارند قوی در ت ظیم م افذ نفوذپذيری میتوک در

آپوپتوز های مطالعات متعددی نق  تمري ات بدني در ت ظیم شاا 

 اند.( نشان داده3( و کبد )5(، قلب )4در بافت کلیه )

ويژه در بین ورزشكاران استرودیدی، در میان اوانان بهداروهای 

ها و باالبردن توانادي اسمي شیود پیدا کرده با هد  تقويت ماهیچه

(. اين داروها در بدن دارای دو اثر آندروژني و آنابولیكي 2است )

ها، اهت بهبود و دلیل اثر آنابولیكي آنباش د و ورزشكاران بهمي

(. 6ک  د )ها استفاده مياود از آنپیشرفت کارآيي ورزشي 

دلیل  والني اثر تستوسترون انانتات يكي از اين داروهاست که به

بودن  نسبت به ساير ترکیبات آندروژني مثل تستوسترون 

(. اين هورمون از  ريق تعامل 7)شود پروپیونات، بیشتر مصر  مي

چربي،  دلیل اواص حاللیت درگذارد و بهی مرکزی اثر ميبا هسته

ی سلول در سلول پراک ده است و با ترکیب با پروتئین به درون هسته

                                                        
1 B-cell lymphoma2 
2 Bcl-2-associated protein x   
3 Sadowska-Krępa 

شود شدن س تز يک يا چ د پروتئین ميک د و سبب فعالراه پبدا مي

و همكاران نشان دادند که دوز باالی  3کرپا-سادوسكا (.8)

(. 1داری وزن کبد و بدن را کاه  داد ) ور مع يتستوسترون به

و همكاران افزاي  آنزيم آسپارتات چ ین دهباشي هم

های آمی وترانسفراز کبد را در اثر استفاده از تستوسترون در رت

 (. 9کرده مقاومتي را گزارش کردند )تمرين

و استفاده از استرودیدهای آنابولیک در  4پديده شوم دوپی گ

میان ورزشكاران، عالوه بر آنكه روحیه اوانمردی در ورزش را 

ناپذيری بر سالمت ست، اثرات مخرب و ابرانکمرنگ نموده ا

های دانشم دان و ک  دگان گذاشته است. تالشاستفاده

متخصصین حوزه فیزيولوژی ورزشي و بهداشت برای نشان دادن 

های ها در  ي دههاثرات سوء و اطرناک استفاده از اين مكمل

اين اایر نتوانسته است ورزشكاران را متقاعد به استفاده نكردن از 

حلي برای کم هايي برای يافتن راه. اایراً تالش(10) داروها نمايد

کردن عوارض اين مواد اگزوژني آغاز شده و رويكرد استفاده از 

گیاهان دارويي و يا محصوالت  بیعي ديگر برای تعديل اين 

 اطرات در دستور کار پژوهشگران قرارگرفته است. 

اريک رنگي )چسب زنبورعسل( يک ماده ت 5پروپولیو

ک د، با موم آوری مياست که زنبورعسل از گیاهان زنده امع

هاي  استفاده وساز و تطبیق النهترکیب شده و در ساات

سااتارهای شیمیايي پروپولیو حاوی ترکیبات ک د و مي

در تعدادی از مطالعات  .(11بیولوژيكي ارزشم دی است )

دارای اواص شواهدی واود دارد مب ي بر اي كه پروپولیو 

قوی  د تش ج،  د تومور، آنتي اکسیدک  ده،  د میكروبي 

(. پروپولیو تأثیراتي 14-12و  دالتهابي است )

های کبد و کلیه و کاه  و مهار اکسیداني بر بافتآنتي

 (.15مغزی دارد ) 6های آپوپتوزیسلول

است، کاس ي گیاهي  7ی ديگر کاس يک  دهاز مواد پاک

هايي است که ک  ده ا که ازامله پاکی گل میاز راسته

4 .Doping 
5 .Propolis 
6 .Apoptosis 
7 .Cichorium intybus 
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های پزشكي و در براي بیماری دارد 8اکسیدانياواص آنتي

های قلبي عروقي، از مان د يبوست، اسهال، سر ان، بیماری

های گیرند. در پژوه دست دادن اشتها و غیره کمک مي

ک  دگي آن در برابر استرودیدها در متعددی به اثرات پاک

شده است و البته درمان بیماری قلبي اشاره  بافت کبد، کلیه

(16.) 

در پژوهشي که ناصری و همكاران انجام دادند اشاره کرده 

اکسیداني کاس ي در کتاب پزشک ايراني، است به اواص آنتي

های کبدی و البته سازی کانالرازی که از اين گیاه برای پاک

شده يسازی دستگاه ادراری استفاده مالتهاب معده و پاک

از اثرات مثبت کاس ي در سمیت و آسیب کبدی  (.17است )

ناشي از استرودیدها م بع مؤثقي در دسترس نیست و پژوهشي 

در اين زمی ه انجام نشده است. اما در پژوهشي اثرات مثبت و 

 9حفاظتي کاس ي بر سمیت کبدی ناشي از کربن تترا کلرايد

 (.18نشان داده شده است )

ثر ي که در اين زمی ه انجام شده اند به اهايبیشتر پژوه 

 هایيک نود عصاره يا مكمل گیاهي پردااته اند و پژوه 

 آپوپتوزی در نتیجه تمرين و هر دو هایانجام شده بر شاا 

آثار  وبا تواه به موارد مطروحه نود عصاره يافت نشد ب ابراين 

 مخربي که ممكن است استفاده از استرويیدهای آنابولیک بر

اک اکسیداني و پچ ین اثرات آنتيبافت کبد داشته باشد و هم

بررسي اثر با هد  ک  دگي کاس ي و پروپولیو اين پژوه  

مصر  پروپولیو و کاس ي در ي هشت هفته تمرين مقاومتي 

ماده  هایهای آپوپتوزی بافت کبد موشبر براي شاا 

 .پرداات مصر  ک  ده تستوسترون انانتات

 مواد و روش

 های آزمايشگاهيهای پژوه  حا ر را موشنهنمو

ها با تواه به اين که آزمودني تشكیل دادند. نژاد ويستار

ها تحت ک ترل در آزمايشگاه به لحاظ بسیاری از متغیر

و کاربردی  بودند، از اين رو پژوه  حا ر از نود تجربي

 باشد. مي با  رح پو آزمون همراه با گروه ک ترل

 سر 40  پژوه یاارا م ظوربه ماری:جامعه و نمونه آ

( راني)ا پاستور تویاز انستگرم  200و وزن هفته  8سن  باماده  موش

 5 ي ور تصادفبه یهفته آش اساز يکپو از  هاموش. شد هیته

 :گرفت دقرار  ليگروه ذ

 (n= 8) ک ترل گروه -1

 (n= 8) گروه تمرين -2

 (n= 8)گروه تستوسترون تمرين  -3

 (n= 8)گروه تستوسترون تمرين پروپولیو  -4

 (n= 8)گروه تستوسترون تمرين کاس ي  -5

 

پو از انتقال  ها:محیط پژوهش و تغذیه آزمودنی

ر ها در  ي مراحل پژوه  دآزمودنيحیوانات به آزمايشگاه، 

سانتي متر  15*15*30کرب ات شفا  به ابعاد های پليقفو

-دراه سانتي 20±2ساات شرکت رازی راد، با دمای محیط 

همراه تهويه م اسب نگهداری درصد به 50±5گراد و ر وبت 

که از شرکت اوراک دام به  ها شدند. غذای مورد نیاز آن

رت صوها بهصورت پلت تهیه  و آب مورد نیاز آنپرور کرج به

ر دمیلي لیتری ويژه حیوانات آزمايشگاهي  500آزاد در بطری 

 ااتیار آنان قرار گرفت.

ی تمرين مقاومتي اهفتهپروتكل هشت  پروتکل تمرین:

پله با وزنه(، پ ج روز تمرين در هفته با دو روز  24()نردبان 19)

درصد وزن  40اولی هفته، هاوزنه که در آن استراحت در هفته

 شددرصد وزن بدن ا افه 20هر هفته و های ماده بود بدن موش

 (. 1ادول کشي انجام شد )و دو السه در هفته وزن

  

                                                        
8 .Antioxidant 2. Carbon tetrachloride 
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 پله 26متری با  1تكراری روی نردبان  4دور 3تمرين مقاومتي در  .1جدول 
 هشتم هفتم ششم پ چم چهارم سوم دوم اول هفته

بار 

)درصد وزن 

 بدن(

30 80-70 100 130-120 150-

140 

175-

170 

190-180 200 

 

نحوه مصرف تستوسترون انانتات، کاسنی و 

 20تزريق استرودید )تستوسترون انانتات با دوز  :پروپولیس

ها، ک  ده( ) سه بار در هفته( و مصر  پاک20گرم( )میلي

رم از وزن بدن( به کیلوگگرم به ازای هر میلي 400پروپولیو )

گرم به ازای هر کیلو از وزن 6( و کاس ي )15، 12شكل گاواژ )

 .(21) انجام شد سه بار در هفتهشكل تزريق  بدن( به

به  قیتحق یاز اارا پو  برداری:نمونه گیری و بافت

با شرايط  واناتیتمام حاز حاد تمرين،  اتبین بردن اثر م ظور از

ساعت پو  72 و ساعت ناشتايي 14تا  12کامالً مشابه و به دنبال 

 گیری انجام، نمونهو تزريق تستوسترون از آارين السه تمرين

 mg/kg) 10ها با تزريق درون صفاقي ترکیبي از کتامینموششد. 

با تواه به  شدند.هوش ( بيmg/kg 5-3) 11( و زايالزين70

های برداری بافت کبد از گروهشده، نمونه ب دی از پی  تعیینزمان

تمرين انجام شد که پو از شستشو -ک ترل، تمرين و تستوسترون

شدند. های مخصوص قرار داده با سرم فیزيولوژيک در تیوپ

دراه(  -196های مورد نظر بالفاصله در نیتروژن مايع )دمای بافت

دراه تا  -80م جمد شدند و  من انتقال به آزمايشگاه، در دمای 

 زمان اارای س ج  آزمايشگاهي نگهداری شدند.

شیمیایی متغیرها:  آنالیز آزمايشتتگاهي ستتطوح  آنالیز بیو

 های یت بافت کبد با استتتتفاده از ک       BCL-2و  BAXهای  ژن

 عیین شد.ت Real-time PCRتجاری ويژه و با روش 

 :RNAکیت استخراج 

Cat. No. (DQ383-40h) 

                                                        
10. Ketamine 

BioFACTTM2X Real-Time PCR Master Mix (h) 

(final 2.5mM MgCl2), including SYBR® Green I in 

mixture, w/o Rox reference dye 

 :cDNAکیت سنتز 
Cat. No. (BR441-096) 

BioFACTTM 5X RT Pre-Mix, w/o dye, total 

volume 20µɻ reactions 
 یهاداده یب داهت  بقه :هاروش تجزیه و تحلیل داده

 تعیین اهت .استفاده شد يفی، از آمار توصاز اين پژوه  حاصل

گرديد. شاپیروويلک استفاده  از آزمون هاداده توزيع بودن نرمال

 از تعامل بین آنها و متغیرها بین تفاوت بودن مع ادار تعیین اهت

ها برای دار بودن دادهيک  رفه و در صورت مع ي واريانو تحلیل

 در هان تعقیبي توکي استفاده شد. يافتهتعیین محل تفاوت از آزمو

 برای تجزيه و شدند( بررسي ≥05/0Pدرصد ) 95ا می ان  سطح

 IBM SPSSافزار  نرم از ها نیزداده آماری تحلیل و

Statistics  ها به صورت استفاده گرديد. تمامي داده 20نسخه

 شدند.انحرا  معیار اراده  ±میانگین

 نتایج

 BAXنتايج تحلیل واريانو يک  رفه بر سطوح 

ارزش ده ده آن است که؛ مختلف پژوه  نشان هایگروه

F ( و مع ي داری آن در سطح 619/7محاسبه شده )p = 

حاکي از واود تفاوت مع ي داری بین سطوح  0/001

BAX (.2مختلف پژوه  است )ادول  هایدر گروه 

  

11. Xylazine 
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 های مختلف پژوه در گروه BAXنتايج آزمون تحلیل واريانو يک  رفه سطوح  .2 جدول

 مجمود مربعات م ابع تغییر

SS 

دراات 

 آزادی

Df 

میانگین 

 مربعات
 ارزش

F 

 ارزش

p 

 .001 619.7 .000 4 .000 بین گرو هي

   .000 20 .000 درون گروهي

    24 .000 امع کل

 نتايج آزمون تعقیبي توکي نشان داده شده است.  3در ادول 

 مختلف پژوه  هایگروه BAXنتايج آزمون تعقیبي توکي سطوح  .3جدول 

 تمرين ک ترل گروه
 تستوسترون

 تمرين
 کاس ي تستوسترون

 تستوسترون

 پروپولیو

 --- ک ترل
M=.00097664 

P=1.000 

M=-
*00398899. 

P=.005* 

M=-

.00123076 

P=1.000 

M=-.00065611 

P=1.000 

 ---  تمرين

M=-
*00496563. 

P=.000* 

M=-

.00220740 

P=.322 

M=-.00163275 

P=1.000 

 ---   تمرين تستوسترون
M=.00275823 

P=.093 

*M=.00333288 

P=.024* 

 ---    کاس ي تستوسترون
M=.00057465 

P=1.000 

 تستوسترون

 پروپولیو
    --- 

 *: مع ي داری ااتال 

 
 پژوه  مختلف هایدر گروه BAXمقايسه میانگین سطوح . 1نمودار 
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در سطح ا می ان حاکي از آن است که  1و نمودار   3نتايج ادول 

، گروه تمرين با تمرين تستوسترون، گروه ک ترل با گروه 05/0

با گروه  تمرين تستوسترونو گروه  تمرين تستوسترونگروه 

 دار دارند.ااتال  مع ي پروپولیو تستوسترون

 هایگروه BCL-2نتايج تحلیل واريانو يک  رفه بر سطوح 

( و مع ي داری 688/2محاسبه شده ) Fارزش مختلف پژوه ؛ 

حاکي از آن است که تفاوت مع ي داری  p=061/0آن در سطح 

مختلف پژوه  واود ندارد  هایدر گروه  BCL-2بین سطوح 

 (.2و نمودار  4)ادول 

 

 

 های مختلف پژوه در گروه  BCL-2نتايج آزمون تحلیل واريانو يک  رفه سطوح .  4 جدول

 مجمود مربعات م ابع تغییر

SS 

دراات 

 آزادی

df 

میانگین 

 مربعات
 ارزش

F 
 ارزش

p 

 .061 2.688 .002 4 .006 بین گرو هي

   .001 20 .012 درون گروهي

    24 .018 امع کل

 

 
 پژوه  مختلف هایدر گروه   BCL-2مقايسه میانگین سطوح . 2نمودار  

گیریبحث و نتیجه

دار افزاي  مع ي در پژوه  حا ر تزريق تستوسترون م جر به

-BCLچ ین بیان ژن های ماده شد، همکبد رت BAXبیان ژن 

بافت کبد در اثر مصر  تستوسترون کاه  يافت که اين  2

دهد مصر  تستوسترون دار نبود. که اين نشان ميکاه  مع ي

کرده مقاومتي های تمرينهای کبد موشآپوپتوز را در سلول

اارای تمرين مقاومتي محتوای ژن چ ین در اثر ک د. همايجاد مي

BAX ها کاه  و بافت کبد موشBCL-2  افزاي  داشت که

داری نبودند. مصر  کاس ي و پروپولیو کدام تغییرات مع يهیچ
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کار گرفته شد بیان ژن ک  ده در پژوه  بهع وان پاککه به

BAX ک  ده تستوسترون انانتات های مصر بافت کبد را در رت

بافت کبد  BCL-2چ ین بیان ژن اری داد. همدکاه  مع ي

ک  ده تستوسترون انانتات را افزاي  داد که از مصر  هایرت

 دار نبودند.نظر آماری مع ي

ا رهای درگیر در آپوپتوز بافت کبد پژوهشي که تغییرات ژن

ن در اثر مصر  تستوسترون بررسي کرده باشد يافت نشد. با اي

ه (  ي پژوهشي نشان دادند ک2020)واود، سادوسكا و همكاران 

مكمل تستوسترون باعث افزاي  استرس کبدی و تغییر تعادل 

های صحرايي نواوان اکسیدان کبدی در موشپروکسیدان/آنتي

 ALTو  GGT  ،ASTشود. اين تغییرات با افزاي  فعالیت مي

و  SODهای اون، بدترشدن نیمرخ لیپیدی اون، کاه  فعالیت

CAT  و محتوایGSH ( با تواه به اي كه1کبدی همراه بود .) 

افزاي  استرس اکسیداتیو و برهم اوردن تعادل 

  های پیشین در اثر مصراکسیدان در پژوه پرواکسیدان/آنتي

های کبدی تستوسترون به اثبات رسید، افزاي  آپوپتوز سلول

ناشي از مصر  تستوسترون ممكن است ناشي از افزاي  استرس 

اشد. بهای کبدی ساز بیماریتواند زمی هشد، که مياکسیداتیو با

همچ ین نشان داده شده که تمري ات مختلف با شدت و مدت 

مت اوت اثرات مت اقضي بر بیان ژنهای آپوپتوزی و همچ ین 

ثرات ااثر گذار بر آسیب کبد اعمال مي ک  د ب ابراين  هایآنزيم

 گیاهي بر اين تغییرات حادز اهمیت مي باشد. هایعصاره

های آپوپتوز تحقیقي که اثر مصر  عصاره کاس ي بر شاا 

و  12بافت کبد را بررسي کرده باشد يافت نشد، با اين حال يوپر

های مبتال ( با بررسي اثر عصاره کاس ي در موش2009همكاران )

 800زان روز مصر  اين عصاره، به می 7به بیماری کبدی، پو از 

و  ALTهای کبدی گرم بر کیلوگرم در روز، سطوح آنزيممیلي

AST ( در زمی ه بررسي تأثیرات محافظتي 22کاه  پیدا کرد .)

( تأثیرات 2008های کبدی صادقي و همكاران )کاس ي بر سلول

های های کبدی و سطوح سرمي آنزيمعصاره کاس ي را بر سلول

بدی بررسي کردند که نتايج های مبتال به آسیب ککبدی در موش

                                                        
1 2 Upur 

ها نشان داد در اثر مصر  اين ماده گیاهي، سطوح در مطالعه آن

(. در 23يابد )کاه  مي ASTو  ALTهای گردش آنزيم

های صحرايي مطالعه ديگری نیز مصر  عصاره کاس ي در موش

های کبدی را کاه  داد نر مبتال به بیماری کبد سطوح آنزيم

شده است که گیاه کاس ي دارای تأثیرات  چ ین ع وان(. هم24)

تواند تأثیرات محافظتي  داکسايشي است که بدين صورت مي

دلیل داشتن اثر تواند بههای کبدی داشته باشد، کاس ي ميبر سلول

های کبدی  داکسايشي باعث استحكام و پايداری غشای سلول

-داده(. تحقیقات مختلف نشان 23ها شود )و ممانعت از آسیب آن

-تواند باعث افزاي  شاا اند که افزاي  استرس اکسیداتیو مي

(، در اين 5-3های مختلف بدن شود )های آپوپتوز در بافت

پژوه  نیز نتايج نشان داد که استفاده از تستوسترون انانتات در 

و  BAXهای تمرين کرده مقاومتي سبب افزاي  بیان ژن موش

های کبد آپوپتوز سلول شد که نشان از افزاي  BCL-2کاه  

های کبدی دارد، و ممكن است از اين  ريق باعث آسیب به سلول

شود. درحالي که مصر  عصاره کاس ي دقیقا اين روند را 

-BCLو افزاي  ژن  BAXمعكوس نمود و با کاه  بیان ژن 

های کبد شد، که بافت کبد و به نوعي باعث مهار آپوپتوز سلول 2

اثر محافظتي اود را اعمال نموده باشد.  ممكن است از اين  ريق

ف لي دلیل ترکیبات پليتأثیرات مثبت کاس ي ممكن است به

ی الكترون عمل کرده ع وان ده دهمواود در اين گیاه باشد که به

-25همراه دارد )پراکسیداني را بهاکسیداني و آنتيو اثرات آنتي

فروکتان، پليع وان يک (. کاس ي گیاهي غ ي از اي ولین به27

-باعث کاه  اطر آترواسكلروز از  ريق کم نمودن س تز تری

 (.27شود )گلیسیريدها و اسیدهای چرب در کبد 

از  رفي، محتوای شیمیايي پروپولیو از صدها ترکیب، در 

اا که محتوای ف ول تشكیل شده است. از آندراه اول اازای پلي

ها ف ولزيادی از پليپروپولیو غ ي از فالونودیدها است، تعداد 

ها واود مان د اسیدهای ف لي، استرها، آلددیدهای ف لي و کتون

توان به اين دارند. از ديگر اازای موچود در سااتار پروپولیو مي

%(، موم  10-5های فرار و اسیدهای معطر )موارد اشاره کرد: روغن
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اد های گرده که م بع غ ي از مو%(، رزين، بلسان و دانه 40-30)

 روری هست د ع اصری مان د م یزيم، نیكل، کلسیم، آهن و روی. 

از بین فالنودیدها، پی وسمبرين، گاالنژين و پی وبانكسین، استر 

اسیدهای کومادیک و کفئیک، مشتقات اسید کافئودیلی ودیک، 

اازايي  (CAPEفوروفوران لیگ ان و استر است یل اسید کافئیک )

سزايي دارند موم نق  بهمختلف برههای هست د که در فعالیت

ااکه سااتاری از ترکیبات پیچیده و دارويي است، از آن (.28)

مطالعات مربوط به پروپولیو نشان داده است که براي از اازای 

افزايي هست د ها اثر مستقل و براي ديگر دارای اثر همسازنده آن

-ت آنتي(. بیشتر اثرات بیولوژيكي پروپولیو با ظرفی30، 29)

موم اثر اکسیدانی  مرتبط است. فالونودیدهای مواود در بره

دهد. اين فالونودیدها با اکسیداني بسیار قوی رو نشان ميآنتي

های آزاد، در برابر تواه به اثرات مهارک  دگي راديكال

براين، ک  د. عالوهپراکسیداسیون لیپید غشای سلول محافظت مي

دهد و اين ولي را کاه  ميسل NOو  H2O2موم سطوح بره

ک د. پروپولیو بر اثرش يک نق  در اثر  دالتهابی  بازی مي

گذارد بسیاری از مسیرهای سیگ الی گ بیوشیمیايي بدن تأثیر مي

اکسیداني مشاهده شده نق  مهمي که در اثرات  دالتهابي و آنتي

موم ک د. در يک محیط آزمايشگاهي، برهرا بازی مي

ک د، بیان ، نیتراتاسیون پروتئین را مهار ميLDLپراکسیداسیون 

eNOS دهد و آنزيم را افزاي  ميNAPDH  اکسیداز را مهار

، کاه  در in vivoک د. در حالي که در مطالعات مي

اکسیداني پراکسیداسیون لیپید توسط يک افزاي  در ظرفیت آنتي

ز  ريق براين اثرات، آپوپتوز ماکروفاژ را اشود. عالوهفراهم مي

شود ر ميامه TNF-α/NF-kBاثر روی گلوتاتیون و مسیر 

اکسیداني و  دالتهابي ااکه پروپولیو اثرات آنتي(. از آن30)

های ذکرشده در باال دارد، چ دين مطالعه قوی از  ريق مكانیسم

واود دارد که اثرات محافظتی  روی کبد را مورد بررسي قرار 

( که بررسي 31و همكاران ) 13سالموغلودادند. در پژوهشي توسط 

-Lشده با های اعمالاکسیداني پروپولیو در رتنمودند اثر آنتي

                                                        
1 3 Selamoglu 
1 4 Nv-Nitro-Larginine methyl ester 
1 5 Kismet 

14NAMEباشد، ی س تز نیتريک اکسايد مي، که يک مهارک  ده

 L-NAMEمشخ  شد که افزاي  استرس اکسیداتیو ناشي از 

موم سرکوب شد. در مطالعه قبلي ی اتانولي برهتوسط عصاره

(، زردی انسدادی ايجادشده در 32و همكاران ) 15سمتتوسط کی

يک مدل رت و اثرات پروپولیو را مورد بررسي قرار دادند که 

موم استرس اکسیداتیو در کبد و پالسما را نتايج نشان داد بره

دهد و از نظر هیستوپاتولوژی اثرات مثبت آن بر کاه  مي

 دگان تغییرات پاتولوژيک بافت کبد مشاهده شد، که نويس

کار را از  ريق اثرات  دالتهابي، پیش هاد کردند پروپولیو اين

دهد. ی سیستم ايم ي انجام ميک  دهاکسیداني و ت ظیمآنتي

( مشخ  کردند که پروپولیو آسیب 33و همكاران ) 16رمیرز

ها با تجويز الكل آلیل ايجاد شد را کاه  داد کبدی که در رت

وني تأيید شد. گزارش شده و نتايج توسط میكروسكوپ الكتر

کارگیری ارتباط دارد،  روری بود موم با دوز بهاست که اثر بره

دقیقه قبل از الكل باشد و اين اثر به  30موم که استفاده از بره

و همكاران  17اکسیداني پروپولیو مرتبط بود. ژادواواص آنتي

برابر اکسیداني پروپولیو و اثر محافظتی  در ( پتانسیل آنتي34)

استرس اکسیداتیو ناشي از ایوه را مورد بررسي قرار دادند. نتايج 

گرم بر کیلوگرم میلي 200موم با دوز اين مطالعه نشان داد که بره

اکسیداني در برابر استرس اکسیداتیو باعث افزاي  مقاومت آنتي

ع وان شود، ب ابراين، يک اثر درماني بالقوه بهناشي از ایوه مي

باشد. در محافظ کبدی برای پروپولیو متصور مييک ماده 

(، استرس 35و همكاران ) 18ی ديگری توسط بادااوريامطالعه

و آسیب مرتبط با آن را مورد  CCI4اکسیداتیو کبدی ناشي از 

گیری شد ارزيابي قرار دادند که نتايج مشابهي يافت شد و نتیجه

برابر  موم دارای يک اثر محافظت کبدی دری برهکه عصاره

-های دفاد آنتيفعالیت توسط ت ظیم CCI4آسیب مزمن مرتبط با 

 باشد.کسیداني مي

-با تواه به اين مطالعات که اثرات محافظت کبدی، آنتي

دهد، مطالعه حا ر اکسیدان و و  دالتهابي پروپولیو را نشان مي

1 6 Remirez 
1 7 Zhao 
1 8 Bhadauria 
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تواند از آسیب ی اي كه پروپولیو مي راحي شده بود با فر یه

های صحرايي از مصر  تستوسترون انانتات در موش کبدی ناشي

تمرين کرده مقاومتي پیشگیری نمايد. استرس اکسیداتیو و التهاب 

ک  ده های مصر شده اولیه در آزمودنيهای ش ااتهمكانیسم

دهد چ ین تحقیقات پیشین نشان ميتستوسترون انانتات است. و هم

آپوپتوز و مرگ سلول و که استرس و التهاب از عوامل شرود 

های (. مصر  پروپولیو با کاه  ژن9آسیب به بافت کبد هست د )

-های  دآپوپتوز باعث کاه  آپوپتوز سلولآپوپتوز و افزاي  ژن

ها شد، که ممكن است از اين  ريق از بافت کبد های کبد در رت

 در برابر آسیب ناشي از مصر  تستوسترون انانتات محافظت نمايد.

دست آمده از اين پژوه  و ساير  ور که از نتايج بههمان

های مشابه پیداست مصر  تستوسترون انانتات که از پژوه 

باشد با عوارض آسیب به کبد همراه استرودیدهای آنابولیک مي

گونه که در نتايج اين پژوه  اشاره شد چ ین همانشود، هممي

تواند اثر ها نظیر کاس ي و پروپولیو ميک  دهمصر  پاک

محافظتي بر بافت کبد داشته باشد که ممكن است اين اثر حفاظتي 

های کبدی ناشي از مصر  کاس ي ناشي از کاه  آپوپتوز سلول

های که ورزشكاران رشته گردديمپیش هاد و پروپولیو باشد. لذا 

ی اول از استرودیدهای آنابولیک استفاده نك  د، مقاومتي در دراه

تواند استفاده باشد مصر  کاس ي و پروپولیو مي چ اچه اصرار بر

 اثر حفاظتي بر بافت کبد داشته باشد.

 

 تشکر و قدردانی

اين تحقیق در قالب رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسالمي 

وسیله، نويس دگان تشكر و واحد اسالمشهر انجام شد. بدين

 دارند.قدرداني اود را از اين واحد دانشگاهي اعالم مي
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 Abstract 

Introduction: Steroid drugs have become popular among young people, 

especially among athletes with the aim of strengthening muscles and 

increasing physical fitness. The aim of this study was to investigate the effect 

of propolis and chicory consumption during eight weeks of resistance training 

on some indicators of liver tissue apoptosis in female mice consuming 

testosterone enanthate. 

Method: In this experimental study, 40 female mice aged 8 weeks and 

weighing 200 g were prepared from Institut Pasteur (Iran). Mice were 

randomly divided into 5 groups after 1 week of introduction: 1) control (n = 

8), 2) exercise (n = 8), 3) testosterone + exercise (n = 8), 4) testosterone + 

exercise + Propolis (n = 8) and 5) testosterone + exercise + chicory (n = 8). 

Eight-week resistance training protocol (24-step ladder with weights), five 

days of training per week with two days of rest per week, in which weights 

were 40% of female rats' body weight in the first week and 20% of body 

weight was added every week and two sessions per week, weighing was 

performed. Injection of steroids (Testosterone Enanthate at a dose of 20 mg) 

three times a week and the use of cleansers, propolis (400 mg per kg of body 

weight) in the form of gavage and chicory (6 g per kg of body weight) in the 

form of injections three times done per week. 

Results: Testosterone injection resulted in a significant increase in liver BAX 

gene expression in trained female rats. Also, BCL-2 gene expression 

decreased in liver tissue due to testosterone consumption, which was not 

significant. Chicory and propolis significantly reduced liver tissue BAX gene 

expression, BCL-2 gene expression increased liver tissue, which was not 

statistically significant. 

Conclusion: It can be thought that testosterone consumption causes apoptosis 

in liver cells, which may lead to liver disease in resistance-trained rats, which 

use cleansers (chicory and propolis) by lowering BAX and increasing BCL-2 

liver tissue and somehow inhibit apoptosis may play a protective role. 

Keywords :  Osteoarthritis, Cardiovascular disease, Aerobic training, MSCs, 

Wnt/β-Catenin signaling. 

 
 

 


