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 چكیده 
ش ومکبد بافت لفاردوکتاز آ-2 میلی گرم بر بیان ژن 2و مصرف بولدنون با دز  استقامتیاثر تمرین حاضر بررسی هدف پژوهش 

طور  سر موش نر ویستار به 92تعداد که در آن  استآزمایشگاهی  -این پژوهش یک مطالعه تجربی. های صحرایی نر بود

(، گروه دوم: گروه )شم ( بدون n=7گروه تقسیم شدند: گروه اول: گروه )کنترل ( بدون تمرین + تزریق دارو نما ) 2تصادفی در 

هر کیلو گرم وزن  میلی گرم به ازای 2(، گروه سوم: بدون تمرین + تزریق بولدنون به میزان n=2تمرین + تزریق رون زیتون )

(7=n( گروه چهارم: تمرین استقامتی + تزریق دارونما ،)7=n گروه پنجم: تمرین استقامتی + تزریق بولدنون به میزان ،)میلی  2

با دستگاه  Real Time PCRبعنوان نمونه الگو به روش  cDNAپس از تهیه . (n=7گرم به ازای هر کیلوگرم وزن )

ABI 7277  تجزیه وتحلیل یافته های . آلفا ردوکتاز را در نمونه ها طبق دستورالعمل دستگاه سنجش نمودیم -2، میزان بیان

( و نسبت به گروه p=779/7نسبت به گروه شم) 2در گروه دوز  کبدبافت لفاردوکتاز آ-2 بیان ژنپژوهش نشان داد که 

( و p=777/7(، شم)p=772/7ز نسبت به گروه کنترل)نی 2در گروه استقامتی+دوز . ( معنی دار بودp=755/7استقامتی)

که استروئید آنابولیک بولدنون با آنكه از اثرات در توجیه نتایج به دست آمده باید گفت . ( معنی دار بودp=777/7استقامتی)

به صورت فعالسازی مسیر آپوپتوز بافت  آنابولیكی خوبی برخوردار است اما برخی از آسیب های شایعه استروئیدهای آنابولیک را

به علت این تغییرات در بافت کبد، برخی تغییرات اندک در عملكرد کبد اتفاق می افتد که منجر به . کبد ایجاد می کند

هم چنین از این نتایج می توان پی برد که احتماال بین دوزه مصرفی و مقدار . می گردد لفاردوکتازآ-2 بیان ژنتغییرات در 

سیب ها ی ایجاد شده در بافت کبد ارتباط مسقیم وجود دارد و به احتمال زیاد با افزایش دوز مصرفی شدت آسیب ها نیز آ

 . ها ضروری استهای بیشتر برای حمایت از این یافتهبا وجود این، انجام پژوهش. افزایش می یابد

 

 واژه های کلیدی

 ش های صحرایی نروم ،کبد، بافت لفاردوکتازآ-2 ، بولدنون، ژناستقامتیتمرین 
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 مقدمه
امروزه ورزشكاران و غیر ورزشكاران استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک را به دالیلی از قبیل افزایش توده عضالنی، نیرو، اجرای 

 استروئیدهای از درازمدت استفادة سوء افزایش به دنبال. ورزشی و جنبه های زیباشناختی مورد استفاده قرار می دهند

 آنابولیک – اندروژنیک استروئیدهای از که افرادی در عمدة نگرانی. یافت افزایش آنها مضر آثار برای نگرانی ها آنابولیک،

 روانی وضعیت و تولید مثل هورمونی، سیستم ها، کلیه عروق، و کبد، قلب روی آنها تأثیرات به مربوط می کنند، استفاده

استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک اثرات جانبی مانند اختالل عملكرد هورمونی و ایمنی، . (4771است)هافمن و همكاران، 

آنابولیک از . تغییرات سیستم پوستی، تغییرات در سیستم هموستاتیک و تغییر در دستگاه ادراری تناسلی را موجب می شوند

باشند که قادر هستند تعادل مثبت نیتروژن را ایجاد کرده و توده بدون چربی  مشتقات تستوسترون، هورمون اصلی مردانه می

مطالعات مختلفی تجویز مشتقات تستوسترون را . را از طریق تحریک سنتز پروتئین و یا کاهش تجزیه پروتئین افزایش دهند

کاری غدد جنسی)باسین و همكاران،  ( و افراد با کم4774( و افراد سالمند)فرناندو، 5331به جوانان )باسین و همكاران، 

این در حالی است که به نظر می رسد تغییرات ناشی از . ( نشان دادند که موجب افزایش قدرت و حجم عضالنی می شود4777

تستوسترون . (4773تمرین در سطح تستوسترون چنان تاثیر عمیقی بر سنتز پروتئین عضالنی نداشته باشد)وست و همكاران، 

درصد آن به آلبومین خون و به گلوبولین متصل به هورمون  37ه کلسترول تولید شده و تقریباً به طور انحصاری از پیش ماد

درصد( که به پروتئینهای خون متصل نیست، جزء اصلی و 9بخش پروتئین باقی مانده از تستوسترون). جنسی  متصل می شود

 2وسترون آزاد با اتصال به گیرنده های آندروژنی و تحت تاثیر آنزیم تست. فعال آن بوده و تستوسترون آزاد نام گذاری می شود

تستوسترون می تواند به گیرنده آندروژن . آلفا ردوکتاز به شكل بسیار فعال تستوسترون) دهیدروتستوسترون( تبدیل می شود

ربی )هایپرتروفی عضالنی( را متصل شده و وقایع رونویسی و انتقالی درون سلولی را تحریک کند که در نهایت توده بدون چ

بهر حال زمانی که به گیرنده آن متصل می شود، تستوسترون می تواند به دی هیدروتستوسترون و . افزایش می دهد

آلفا  – 2. (4777آلفا ردوکتاز و آروماتاز  تبدیل شود)ویالگبی و همكاران، -2استرادیول، به ترتیب از طریق عمل آنزیمی 

آلفا  – 2آلفا ردوکتاز وجود دارد که عبارتند از استروئید  – 2سه ایزوآنزیم از  . از بافت ها تولید می شودردوکتاز در بسیاری 

سوبستراهای ویژه آن عبارتند از تستوسترون، پروژسترون، . (SRD2A9و  SRD2A5 ،SRD2A4)9و  4، 5ردوکتاز 

آلفا ردوکتاز شناخته نشده است، اما ممكن  – 2زیولوژیكیبجز دی هیدروتستوسترون، بسیاری از نقش های فی. . . . کورتیزول و

عالوه بر کاهش تستوسترون به دی هیدرو . است نقش تخریبی ، دفعی و یا اینكه اعمال فیزیولوژیک خاص داشته باشد

ون به دی پروژسترون را به دی هیدروپروژسترون و دی اکسی کورتیكواستر 4و  5آلفا ردوکتاز  – 2تستوسترون، ایزوآنزیمهای 

 عیتسرسبب که   NADPHوابسته  نیپروتئردوکتاز الفا  2 میآنز دیاستروئ. هیدروکسی  کورتیكواسترون تبدیل می کند

. تستوسترون است  تر از یقو برابر 27که  یآندروژن دی، تولمی شود است دروتستوسترونیه یتستوسترون به د لیتبد

فعالیت بدنی در جهت ترویج بهداشت و سالمت جهانی تاکید دارند، که در جهت مطالعات مختلف بر نیاز افراد به برنامه های 

پیشبرد اثرات مثبت آن در زندگی سالم و حفظ سالمتی، جلوگیری و کاهش شمار زیادی از بیماری های مزمن مربوط می 

تستوسترون را افزایش می بسیاری از تحقیقات نشان دادند که فعالیت بدنی منظم سطوح . (4771شود)ماتسودو و همكاران، 

در حقیقت برخی از فعالیتها هستند که در . همچنین نشان داده شده است که همه فعالیتها دارای اثرات یكسانی نیستند. دهد

تمرینات استقامتی از جمله فعالیتهایی است که ممكن است مقادیر تستوسترون را کاهش . تولید تستوسترون شناخته شده اند

و استفاده از استروئیدهای آنابولیک اندروژنیک به عنوان مشتقات مصنوعی تستوسترون به منظور افزایش فعالیت از این ر. دهد

همچنین آنها می توانند اثرات قوی بر بدن انسان اعمال کنند که . آنابولیكی و کاهش خاصیت اندروژنیكی رو به گسترش است

  -آنابولیک استروئیدهای صورت به آنها فرم مهمترین. (4772)هارتنز می تواند در جهت بهبود عملكرد ورزشی سودمند باشد

می گیرد)سیلوا و  قرار استفاده سوء مورد نوجوانان و مرد، بدنسازان ورزشكاران توسط زیاد مقادیر در که است آلفایی 57

آنهاست)سوما و  ایزومرهای و هااستر دیگر و ترنبولون ، میبولرون، استانوزولول بولدنون، شامل گروه این. (4757همكاران، 

در کربن بوده  55دهیدروتستوسترون نیز نامیده میشود دارای 5( که با نام C53H41O4بتا بولدنون)57. (4777همكاران، 

. ماه قابل ردگیری است 2-1روز به صورت فعال بوده و  52-51این هورمون . اصل برای مصارف دامی تهیه و عرضه می شود
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)گروت و بیوالتی، این دارو از تستوسترون مشتق و تهیه می شود و اثرات آنابولیكی قابل توجه و اثرات آندروژنی خفیفی دارد

نسبت به تستوسترون بیشتر دارد به همین دلیل شباهت های  4و  5بولدنون یک پیوند دوگانه در بین اتم های کربن . (4772

یكی از مهم ترین این . پیوند اضافی موجب ویژگی های منحصر بفرد بولدنون شده است وجود این. زیادی با تستوسترون دارد

ویژگی ها خاصیت آروماتیزه شدن) تبدیل به استروژن( بسیار آهسته تر نسبت به تستوسترون دارد و به همین دلیل نسبت 

ویژگی های این پیوند دوگانه، می توان به  از دیگر . (4772می باشد)گروت و بیوالتی،  27به  577آنابولیک به آندروژنیک آن 

های واکنش دهنده آندروژنی بنابراین با افزایش این آنزیم، بافت. اشاره کرد آلفا ردوکتاز 2–2مقاوم بودن این هورمون به آنزیم 

در نتیجه خواص  شودهای آندروژنی برقرار میهای عضالنی و بافتشوند و ارتباط متعادلی بین بافتتر نمیتر یا ضعیفقوی

. (4757گذارد)گوان، تری را نسبت به تستوسترون از خود نشان داده، عوارض استروژنی کمتری بر جای میآندروژنی ضعیف

 کرده تمرین های موش اسكلتی عضالت در ردوکتاز الفا 2 و آروماتاز بیان تردمیل روی بر استقامتی تمرین داده شده که نشان

 -2عالوه بر این، محققان در پژوهشی روی اثرات مهارکننده . (4755همكاران،  و دهد)ایزاوا می افزایش داری معنی طور به را

 277آلفا ردوکتاز و آروماتاز بر روی پروفایل هورمونی در ورزشكاران تمرین کرده مقاومتی به مدت هشت هفته دریافتند که 

ز درصد چربی بدن، تستوسترون کل را در مقایسه با گروه دارونما آلفا ردوکتا -2میلی گرم دریافت روزانه مكمل مهارکننده 

بنابراین، مطالعات ممكن است اثر واقعی )نامطلوب( متعاقب استفاده از . (4757،  همكاران و دهد)ویلبورنتحت تاثیر قرار می

پاسخ بین دوز تجویز هورمون -دوز نشان دادند که یک ارتباط نزدیک  با این حال، باسین و همكاران. استروئید را نشان ندهند

 آنابولیک استروئیدهای اگر چه تجویز. (4775،  تستوسترون و سطح سرمی تستوسترون وجود دارد)باسین و همكاران

ممكن است غلظت اریتروسیت ها و هموگلوبین خون تاثیر بگذارد، هیچ تاثیری بر عملكرد استقامتی مشاهده نشده  اندروژنیک

آلفا  -2بر پاسخ  اندروژنیک آنابولیک استروئیدهای اطالعات کمی در مورد اثرات همچنین. (4772وئیپرز، است)هارتجنز و ک

با توجه به موارد یاد شده انجام . ردوکتاز کبد طی تمرین استقامتی وجود دارد، بنابراین، نتیجه گیری واضحی وجود ندارد

بنابراین محقق به دنبال پاسخ به این . سب می تواند سودمند باشدتحقیق در این خصوص و ارائه راهكارها و پیشنهادات منا

آلفا ردوکتاز بافت کبد  2چه تاثیری بر تغییرات بیان ژن  میلی گرم 2با دوز  سوال است که تمرین استقامتی و مصرف بولدنون

 ش های صحرایی نر دارد؟وم

 

 روش شناسی
 طرح و روش تحقیق

این  در. است که در آن امكان کنترل عوامل تاثیرگذار بر نتایج تحقیق بوده استآزمایشگاهی -این پژوهش یک مطالعه تجربی

ازجمله در دسترس بودن آب و غذا، شرایط نگهداری مناسب و تحقیق اصول اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی 

در صورتی که حیوان سه بار به بخش شوک تردمیل وارد شده و  استقامتی  در تمرین. تعدم اجبار در تمرینات مد نظر قرار گرف

 . شدداد، تمرین حیوان قطع میترجیح می باالرفتنشوک را به 

 تحقیقامعه، نمونه آماری ج

سر موش نر ویستار  92تعداد  بودند که از میان آنها  موش های صحرایی نر نژاد ویستار برای انجام این تحقیق،  جامعه آماری

گرم از پژوهشكده علمی کاربردی دامغان خریداری و به دانشكده تربیت بدنی دانشگاه  532 ± 32/7هفته و وزن  54با سن 

های تمرینی از هفته سوم بعد از دو هفته نگهداری و عادت دادن به پروتكل. آزاد اسالمی واحد شاهرود انتقال داده شدند

. ه آماری این تحقیق، به روش نمونه گیری انتخابی هدفدار با توجه به شرایط وزنی و سنی انجام شدنمون. تمرینات شروع شد

 سر موش در هر گروه تقسیم شدند:   7گروه، با  2سپس به صورت تصادفی در 

 (،n=7گروه اول: گروه )کنترل ( بدون تمرین + تزریق دارو نما )

 (،n=2رون زیتون )گروه دوم: گروه )شم ( بدون تمرین + تزریق 

 (،n=7میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن ) 2گروه سوم: بدون تمرین + تزریق بولدنون به میزان 
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 (،n=7م: تمرین استقامتی + تزریق دارونما )چهارگروه 

 . (n=7میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن ) 2م: تمرین استقامتی + تزریق بولدنون به میزان پنجگروه 

 پژوهشمحیط 

های تمیز ها با تراشهبا درپوش توری فلزی که کف آن PVCهای مخصوص جوندگان از جنس های مورد مطالعه در قفسهگروه

ها نمونه. درصد بود 72تا  12گراد با رطوبتی معادل درجه سانتی 44± 2/5دمای اتاق . بود، تقسیم شدندچوب پوشانده شده 

ها، غذای فشرده و آماده با در دسترس بودن آب و غذا  که غذای مورد استفاده آن ساعت خواب و بیداری، 54طبق چرخه 

 مخصوص موش، ساخت کارخانه خوراک گرگان و آب مصرفی، آب تصفیه شده شهری بود که در ظرف آبخوری از جنس 

PVCاز سرنگ انسولین مدرج   جهت تجویز و تزریق دارو با  دو  دوز. گرفت، نگهداری شدندحیوانات قرارمی دردسترس گروه

صبح( و در   55استفاده شده و در زمان معین به حیوان  تزریق شد ، به صورت  یک  بار در هفته، راس  ساعت معین  )ساعت 

یک روز مقرر در هفته، و در عضالت چهار سر و پشت ران به صورت عمیق  انجام شد گروه کنترل و دارونما نیز محلول 

 . کردندرا دریافت می 73/7لین یا محلول سدیم کلرویدسافیزیولوژیک نرمال

 استقامتی تمرین برنامه

برنامه تمرین استقامتی شامل استفاده از تردمیل بود که در اولین هفته موشها با دستگاه تردمیل آشنا سازی شدند: هفته اول 

دقیقه، از روز سوم الی  52دقیقه برای مدت متر در  52دقیقه، روز دوم با سرعت  57متر در دقیقه برای مدت  57با سرعت 

دقیقه افزایش یافت،  92دقیقه به ازای هر روز به مدت ورزش افزوده شده؛ به طوریكه در روز پنجم مدت ورزش به  2پنجم 

 97متر در دقیقه برای مدت  47در هفته دوم، سرعت به . متر در دقیقه ثابت نگاه داشته شد 52ولی سرعت دستگاه تردمیل 

 27در هفته سوم، تعلیم ورزشی . دقیقه به مدت ورزش افزوده گردید 2دقیقه در روز اول افزایش داده شد که به ازای هر روز 

دقیقه با  27متر در دقیقه، در هفته پنجم و ششم،  42دقیقه با سرعت  27متر در دقیقه، در هفته چهارم،  47دقیقه با سرعت 

از هفته دوم تا انتهای . گردید متر در دقیقه اعمال  2/94دقیقه با سرعت  27تم و هشتم متر در دقیقه، در هفته هف 97سرعت 

از هفته اول الی . متر در دقیقه در شروع و انتهای ورزش اعمال شد 52دقیقه سرد کردن با سرعت  2دقیقه گرم کردن و  2کار 

 . درصد اعمال گردید 57هفته پنجم شیب صفر درصد، در هفته ششم شیب 
 : تمرین استقامتی 5جدول

 تكرار )روز در هفته( زمان )دقیقه( سرعت )متر بر دقیقه( دوره تمرین

 2 57 57 هفته اول

 2 97 47 هفته دوم

 2 27 47 هفته سوم

 2 27 42 هفته چهارم

 2 27 97 هفته پنجم

 2 27 97 هفته ششم

 های آزمایشگاهی  روش

ها وزن شده و برای سپس نمونه. ساعت ناشتا نگه داشته شدند57نگهداری حیوانات به مدت روز  21در پایان مطالعه پس از 

دار )دسیكاتور(، محتوی پنبه آغشته به کلروفروم ای درببیهوشی با استفاده از محفظه شیشه. گیری بیهوش شدندنمونه

پس از بیهوشی . گرفتوشی مناسب قرارمیثانیه حیوان در بیه 27تا  27پس از گذشت . محصول شرکت مرک آلمان انجام شد

در این تحقیق اصول اخالقی در مورد . ها مطالعه، سپس مورد مقایسه قرار گرفتبا ثابت کردن حیوان روی در بافت کبد آن

عدم اجبار در تمرینات مد جمله در دسترس بودن آب و غذا، شرایط نگهداری مناسب و از  نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

در تمرین استقامتی در صورتی که حیوان سه بار به بخش شوک تردمیل وارد شده و شوک را به دویدن . نظر قرار گرفت

 . شدداد، تمرین حیوان قطع میترجیح می
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 : Total RNAتخلیص 

%  5. 7. خارج کرده و پس از وزن کردن در بافر فسفات دارای ) -07ابتدا بافت را از دمای  Total RNAجهت تخلیص 

PMFS توسط هموژنایزر به خوبی هموژنه نمودیم وبوسیله کیت تخلیص )TripurIsolation Reagen Roche-Cat. 

No. 55117527775-Germany))  کلیهRNAs  بافت تخلیص گردید )طبق دستورالعمل کیت( سپسRNA  تخلیص

توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر در  تخلیص شده RNA( حل گردید وکیفیت RNase  freeمیكرولیتر از آب ) 27شده در 

%   0/7تخلیص شده را در ژل آگاروز  RNAهمچنین . مورد ارزیابی قرار گرفت  (nM 417)نانومتر  417طول موج 

پس از اطمینان از . رنگ آمیزی نمودیم RNAالكتروفورز و بوسیله ایتدیوم بروماید جهت بررسی و تایید کیفیت و کمیت 

 . ارد مرحلۀ بعدی شدیمتخلیص شده و RNAصحت 

 : cDNAتولید 

 AccuPowerRCycleScript)با استفاده از کیت  cDNAتخلیص شده را جهت تولید   RNAمیكروگرم از  5مقدار 

RT PreMix (dN1) Bioneer-Cat. No. k-4722-Korea) جهت تولید . استفاده نمودیمcDNA  از مسترمیكس به

 شرح ذیل استفاده میكنیم : 

RNase Free Water   47تا حجم نهاییµl 

Random Primer (27 mM)  5µl 

دقیقه در  2دقیقه و پس از آن به مدت  17درجه سانتیگراد به مدت  24طبق دستورالعمل کیت عمل کرده  ابتدا مخلوط را در 

 . درجه سانتیگراد انكوبه می نماییم 32دمای 

 پرایمر ) آغازگر(:

 به شرح ذیل است :آلفا ردوکتاز   -2آغازگر برای 

 

 
 

آلفا ردوکتاز را  -2، میزان بیان  ABI 7277با دستگاه  Real Time PCRبعنوان نمونه الگو به روش  cDNAپس از تهیه 

 . در نمونه ها طبق دستورالعمل دستگاه سنجش نمودیم

 روش آماری

اسمیرنوف، برای بررسی تجانس  -کولموگروفهای وزنی با آزمون پس از کسب اطمینان از طبیعی بودن توزیع داده       

برای  ،طرفه تحلیل واریانس یکاز آزمون  گروهیسپس جهت بررسی تغییرات بین. ها از تست لون استفاده شدواریانس

نیز از آزمون غیرپارامتریک کروسكال والیس ناپارامتریک برای داده های  از آزمون تعقیبی توکی و ها بین گروه مقایسات دوگانه

در نظر  P ≤7/ 72داری  و سطح معنی 45نسخه  SPSSتمام عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار . استفاده شد

 . گرفته شد
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 یافته ها
نتایج آزمون تعقیبی . (P=7/777)بودحاکی از وجود تغییرات معنی دار بین گروه ها آزمون تحلیل واریانس یكطرفه نتایج 

، تمرین استقامتی نسبت به کنترل و شم و 2بولدنون دوز -استقامتی تمرینتغییرات معنی داری را در گروه های  نیز توکی

 . نشان داد، 2بولدنون دوزنسبت به  تمرین استقامتینسبت به شم،  2بولدنون دوز

 
گروههای مختلفمیانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در . 4جدول  

 گروه

 متغیر

 شم کنترل
 2بولدنون  مكمل

 میلی گرم
 استقامتی

 مكمل -استقامتی

میلی گرم 2بولدنون   

آلفا ردوکتاز-2بیان ژن   
723/7±141/7  712/7±235/7  720/7±755/7  

722/7±172/

7 
792/7±729/7  

 

 و نتیجه گیری بحث 
صورت گرفته است که اکثر آنها در اتفاق نظر واحد  آنابولیک زیادی روی استروئیدهایدهه های متمادی آزمایشات و مطالعات 

چرا که کبد دارای . کبد را به عنوان بافت اصلی هدف آسیب های محتمل و ناشی از بهره گیری این مواد معرفی نموده اند

از . که وارد این عضو می شوند حساس می باشندگیرنده های آندروژنی فراوانی است که این گیرنده ها در برابر استروئیدهایی 

طرفی کبد محل اصلی برای متابولیسم استروئیدهاست از این رو مصرف داروهای استروئیدی می تواند یكی از عوامل به وجود 

یک تحقیقات مختلفی نشان از فرکانس باالتر این آسیب ها در جنس مذکر به علت خواص آندروزن. آورنده آسیب در کبد باشد

که این مسئله احتمال افزایش تومورهای کبدی و ابتال به هپاتیت، سرطان کبد و مشكالت کبدی را در مردان . بیشتر دارد

از طرفی آپوپتوز نقش کلیدی در پاسخ به مصرف استروئیدهای آنابولیک بازی می . (5934)لمیر و همكاران. تقویت می کند

نمودار می  DNAیرات موفولوژیک مانند چروکیده شدن سلول و قطعه قطعه شدناین فرم فعال از مرگ سلولی با تغی. نماید

همانگونه که بیان گردید آپوپتوز هم مانند تمام مسیرهای سلولی از مسیرهای مشخص و توسط تحریک های خاصی القا . شود

صدمه هایی  -5بقه بندی کرد:تحریک ها اغلب منشاء درون سلولی دارند و می توان آنها را به چهار دسته اصلی ط. می شود

فعال شدن از مسیر اتصال لیگاند به گیرنده )که از -9پیام فقدان یا کمبود عوامل رشد یا هورمون  -4نظیر تشعشع یا سموم 

پیام مرگ از مسیرهای فوق به . فعال سازی از طریق سلول های سیستم ایمنی -2( . مهمترین مسیرهای فعال سازی است

احتماال در سطح سلول های کبدی . از طریق مسیر گیرنده لیگاند یا مسیر میتوکندریای آماده مرگ می شودسلول ابالغ یافته 

گیرنده های فعالی وجود دارد که با اتصال استروئیدهای آنابولیک بر روی این گیرنده ها پیام از طریق مولكول های سازگار 

، رسپتورهای سطحی سلول هستند که پیام را از طریق لیگاندهای رسپتورهای مرگ. کننده مسیر رسپتوری را فعال می نماید

از سوی دیگر عوامل دارویی می توانند از طریق تاثیر مستقیم برروی . (5904مخصوص انتقال می دهند)هاشمی و همكاران

ن عنوان نمود که با از این رو می توا. . این پدیده به بیماری های مختلفی منجر می شود. میتوکندری آپوپتوز را فعال کنند

مصرف استروئیدهای آنابولیک اثرات آنابولیک افزایش می یابد و در پی این حالت به احتمال زیاد استرس های اکسیدانیو 

می گردد که  ROSافزایش می یابد و در پی افزایش متابولیسم استروئیدهای انابولیک با دوز باال منجر به افزایش باالی تولید

می گردد که احتماال در پی افزایش استرس های  SODه عدم فعالیت منظم ظرفیت آنتی اکسیدانتی از قبیلدر نتیجه منجر ب

مكمل استقامتی و مصرف  نیتمرنتایج تحقیق حاضر نشان داد که . (4752اکسیداتیو آپوپتوز سلولی القاء گردید)شكری

-2به طوری که تغییرات بیان ژن . ار تاثیر معناداری داردآلفا ردوکتاز بافت کبد در موش های نر ویست 2بر بیان ژن  بولدنون

نسبت به  2بولدنون دوز، تمرین استقامتی نسبت به کنترل و شم و 2بولدنون دوز -استقامتی تمرینگروه های آلفا ردوکتاز در 

( در تحقیقی 4755ران )ایزاوا و همكاهمخوان با یافته های تحقیق حاضر، . افزایش معنی داری داشتند، تمرین استقامتی شم و

 97روی آنزیم ها و هورمونهای جنسی استروئیدی در عضالت اسكلتی بعد از ورزش استقامتی طوالنی مدت بر روی تردمیل )
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ردوکتاز در عضالت اسكلتی موش های تمرین کرده به  الفا 2هفته( نشان دادند بیان  54جلسه در هفته، به مدت  2دقیقه، 

ردوکتاز در عضالت اسكلتی موش های  الفا 2همچنین، میزان پروتئین . از موش های گروه کنترل بودطور معنی داری باالتر 

  (DHT) غلظت دی هیدروتستوسترون عضالنی. تمرین کرده نیز به طور معنی داری باالتر از موش های گروه کنترل بود

اما هیچ تغییری در دی . درعضالت اسكلتی موش های تمرین کرده نیز به طور معنی داری باالتر از موش های گروه کنترل بود

 به طور کلی نتایج آنها نشان داد تمرینات. هیدرواپی اندروسترون، تستوسترون، تستوسترون آزاد و استرادیول وجود نداشت

 اوکاموتو و همكاران. شودردوکتاز در عضالت اسكلتی موش می الفا-2نی از طریق عضال  DHT استقامتی باعث افزایش غلظت

( نیز در پژوهشی عنوان داشتند که فعالیت دویدن منظم هیدروتستوسترون در هیپوکامپ را افزایش می دهد که این 4754)

آلفا ردوکتاز  2سطوح . ل تقویت می کندمسئله از طریق مسیر گلوتامتریک ایجاد شده و نوروژنز را در هیپوکامپ افراد بزرگسا

همچنین مقادیر دی هیدروتستوسترون افزایش یافت، در حالی که . به طور معناداری در همه گروهها افزایش یافت 4و  5

نتایج . (4754هفته فعالیت دویدن بر روی تردمیل افزایش معناداری نداشت )اوکاموتو و همكاران، 4مقادیر تستوسترون بعد از 

آلفا ردوکتاز بافت کبد  2قیق حاضر نیز نشان داد شش هفته تمرین استقامتی موجب تغییرات معنی داری در بیان ژن تح

مبنی بر  ( 4754)( و اوکاموتو و همكاران4755بنابراین نتایج تحقیق حاضر با یافته های ایزاوا و همكاران ). موش ها نشد

آلفا -2تغییرات بیان ژن در تحقیق حاضر . وره تمرینات همخوان نمی باشدآلفا ردوکتاز پس از د 2افزایش سطوح بیان ژن 

بنابراین به نظر . به ترتیب، تفاوتی نداشت بولدنون مكمل نسبت به گروه بولدنون مكمل - استقامتیردوکتاز در گروه تمرین 

همخوان با یافته های . تاز گردندآلفا ردوک 2طح بیان ژن می توانند موجب افزایش س استقامتیمی رسد بولدونون و تمرین 

هفته و برای  0مرد ورزشكار تمرین کرده مقاومتی به مدت  97( در پژوهشی بر روی 4757) ویلبورن و همكارانتحقیق حاضر 

آلفا ردوکتاز درصد چربی بدن، تستوسترون  -2میلی گرم دریافت روزانه مكمل مهارکننده 277جلسه در هفته دریافتند که  2

( نیز در پژوهشی نشان دادند 4757) آلویسی و همكارانهمچنین . مقایسه با گروه دارونما تحت تاثیر قرار می دهد کل را در

آنها بیان کردند که به نظر . آلفا ردوکتاز در کبد بوجود آمد 2که در موشهای تحت درمان با مورفین افزایش در مقادیر بیان ژن 

اثرات ژنومیک طوالنی مدت در نواحی مختلف بدن که سطوح تستوسترون محیطی  تواند موجبرسد که تزریق مورفین میمی

آلفا -2با این وجود نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تغییرات بیان ژن . (4757و مرکزی باالیی دارند، شود )آلویسی و همكاران،

که نشان می . متی افزایش معنی داری داردنسبت به گروه تمرین استقا بولدنون مكمل -ردوکتاز در گروه های تمرین استقامتی

ردوکتاز نسبت به گروه تمرینات استقامتی به تنهایی  2دهد مكمل گیری به همراه تمرین تاثیر بیشتری بر سطوح بیان ژن آلفا 

وهشی به ( در پژ4754آلفا ردوکتاز با و بدون مكمل انجام شده است باسین و همكاران) 2در معدود تحقیقاتی که بر روی . دارد

آلفا ردوکتاز دوگانه بر روی توده بدون چربی در مردان با منع تولید  -2بررسی مكمل تستوسترون با و بدون مهار کننده 

نتایج آنها نشان داد که تغییرات در توده بدون چربی در پاسخ به دوزهای تستوسترون تدریجی در . تستوسترون پرداختند

سرکوب شد در مقایسه با گروه دارونما تفاوتی نداشت، که نشان می دهد تبدیل  مردانی که دی هیدروتستوسترون انها

عالوه بر این، نتایج تحقیق . تستوسترون به دی هیدروتستوسترون برای اثرات انابولیكی آن بر روی عضالت ضروری نیست

سبت به گروه تمرین استقامتی ن 2دوز بولدنون آلفا ردوکتاز در گروه مكمل-2حاضر نشان می دهد بین تغییرات بیان ژن 

همانگونه که بیان گردید احتماال کبد به علت داشتن گیرنده های آندروژنیک فراوان برروی سلول . افزایش معنی داری دارد

با  و با توجه به یافته های تحقیق حاضر به نظر می رسد مكمل بولدنونهای خود هدف اصلی استروئیدهای آنابولیک می باشد 

با . در بافت کبد را افزایش دهدآلفا ردوکتاز  2به همراه تمرین استقامتی احتماال می تواند سطوح بیان ژن  ی گرممیل 2دوز 

ی، استروئیدهای آنابولیک و ورزشاین وجود، با توجه مطالعات اندک انجام شده در این رابطه، تحقیق روی ارتباط بین فعالیت 

 . دارد یبه وضوح نیاز به توضیح بیشتر عملكرد کبدبیان آنزیم های مرتبط با کارکرد و 
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