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 مقدمه

 یشـناخت ياز عملکردهـا یمجموعه بزرگـ پوکامپیه

 نیحافظه و ترس را کنترل نموده و همچن ،يریادگیمانند 

در پردازش و به خاطر آوردن اطالعـات  یمهم ارینقش بس

ــابیجهتحافظــه و  ــتثب ،ی ــد تی حافظــه  لیحافظــه و تب

 يهـا). هورمـون1( دارد بلندمـدتبـه حافظـه  مدتکوتاه

ورزشـکاران بـه عنـوان  ياز سـو غلـبا کیآنابول دیئاسترو

ــآنابول يدارو ــ کی ــرد ورزش ــود عملک ــت بهب ــورد  یجه م

از  سوءاسـتفادهدر اثـر  ).2( شودیگرفته م رقرا سوءمصرف

در رابطه با آثار مخـرب  ییهاینگران کیآنابول يهادیاستروئ

مختلف بدن از جمله کبـد، قلـب و  يهاقسمت يآن بر رو

 تیو وضـع دمثلیـتول ،یونهورمـ سـتمیهـا، سهیعروق، کل

وجـود دارد کـه  ي). شـواهد2( اسـت افتـهی شیافزا یروان

بـر  يتوانـد بـا اثرگـذاریمـ کیآنابول يهادیمصرف استروئ

 راتییموجب تغ پوکامپ،یه ژهیاز مغز به و یمختلف ینواح

گـــردد. گـــزارش شـــده مصـــرف  يو رفتـــار یشـــناخت

 يشـگرپرخا شیافـزا بـه توانـدیم کیآنابول يهادیاستروئ

ـــر ـــردد منج ـــ3( گ ـــزا نی). همچن ـــطراب و شیاف  اض

و بـروز  يسطح پرخاشگر شیافزا زیو ن یکل يریپذکیتحر

 يهادیپـس از مصـرف اسـتروئ ف،یضع یاجتماع يرفتارها

 زیـن یوانیح يها). در مدل4( مشاهده شده است کیآنابول

مـواد موجـب بـروز  نیـمشاهده شـده اسـتفاده مـزمن از ا

شده که به سن، جنس، دوز و نوع  یابشبه اضطر يهارفتار

کـه در  ییهارت نی). همچن5( دارد یبستگ یمصرف يدارو

انـد قرار گرفته کیآنابول يدهایاز استروئ ییمعرض دوز باال

 و نــوروژنز در یســلول ریــرا در تکث يکــاهش معنــادار

 شـواهد نشـان ی). از طرفـ6( نـداهتجربـه کـرد پوکامپیه

در کـاهش  یاهیـگ ياز داروهـا یبرخـ دهد که مصرفیم

بـاز مرسـوم بـوده  ریاضطراب و بهبود اختالالت خواب از د

ــت ــنت7( اس ــب س ــوان دارو ی). در ط ــه عن ــاب ب  ياز عن

 ،یعمـوم يخـون، آرام کننـده اعصـاب، مقـو کنندهتصفیه

ضـد سـرفه و مـدر اسـتفاده شـده و از  ن،یمعده، مل يمقو

انواع تب،  یبرخ بردن نیاز ب يو برگ آن برا شهیپوست، ر

چشـم اسـتفاده  يسـر و شسـت و شـو يرشد مو شیافزا

عناب اثـرات  اهیگ هايگونهاز  ياری. دانه و برگ بسشودیم

 تیـداشـته و فعال بخشـیآرامو  يآورخواب ،یضد اضطراب

از  نی. همچنـدهـدیرا کـاهش م ياعصاب مرکـز ستمیس

 ،یالتهاببه خواص ضـد توانیعناب م یجمله خواص درمان

ــ نــدهکــاهش ده ،یســرطاندض  ،یصــرعخــون، ضد یچرب

 )8( آن اشــاره کــرد یدانیآکســیو خــواص آنت یابتیدضــد

از  دیـهشت نـوع فالونوئ صیبا تخل اندپژوهشگران توانسته

ــه خــواص  یــیدارو يهــایژگیاز و یعنــاب، بخشــ آن را ب

 ).10،9( دننسبت بده باتیترک نیا اکسیدانیآنتی

کـه  افتنـدیخود در قاتیقهمکاران در تح خاکدامن و 

 ییموش صـحرا پوکامپیه تیبر فعال يدانه عناب اثر مهار

 يتـــر5-و4و3( کیدگالیاســـ نیاســـت. همچنـــ داشـــته

 یپل باتیترک نیاز مهمتر یکی )دیاس کیبنزوئ یدروکسیه

 زیدرولیاز ه یعیکه محصول طب باشدیم اهانیدر گ یفنول

 ).11( است هاتانن

است. از جملـه  يقو دانیکسایآنت کی) GA( دیاسکیگال

هـا از جملـه فنـول یاز پلـ ياریبسـ یعصـب یحفاظت تأثیرات

 يمغـز -یآنهـا در نفـوذ بـه سـد خـون ییتوانا بر ک،یدگالیاس

مهــار  قیــاز طر کیگالدیاســ یاز طرفــ اشــاره کــرد. تــوانیم

 مـالاع یدانیاکسـیو آنت یضـدالتهاب تیفعال ن،یروزیت تیفعال

باعـث  نیو تمـر یورزشـ يهاتیلفعا نی). همچن11( کندمی

بـه خصـوص در  يمرکز یعصب ستمیدر س ییزانورون تیتقو

بـه  ی). با توجه به اثـرات درمـان11( شودیم پوکامپیه هیناح

مـاده  یدانیاکسـیآنت تـأثیراتعناب،  اهیگ بخشیآرام اثر ژهیو

 بـر یجسـمان نـاتیتمر تـأثیر نیو همچنـ کیگالدیاسـ مؤثر

 ،یعصـب سـتمیدر س يسـاختار راتتغییـو  یعملکرد شناخت

بـا  تیمسـموم طیسه مداخله در شـرا نیاثر همزمان ا یبررس

 نی. بر ارسدیبه نظر م ينبود اطالعات ضرور لیبولدنون به دل

اثـر همزمـان عصـاره  نییمطالعه تع نیا ياساس هدف از اجرا
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 پوکامـپیبر عملکـرد ه نیو نوع تمر کیدگالیعناب، اس یالکل

 .باشدیشده با بولدنون ممسموم  هايرتدر 

 هامواد و روش

 جامعه مورد مطالعه

و  ینیبـال کارآزمـاییدر مطالعه حاضر کـه بـه صـورت 

 سـتارینر نژاد و ییموش صحرا سر 70 دیانجام گرد یتجرب

 به گرم )53/228 ±94/7( هیبا سن دوازده هفته و وزن اول

د واح یدانشگاه آزاد اسالم واناتیاز خانه ح آزمودنی عنوان

 يولــوژیزیف قــاتیتحق شــگاهیو بــه آزماي داریــخر يســار

واحد شاهرود منتقل  یدانشگاه آزاد اسالم واناتیح یورزش

و  یطـیکنترل شده مح طیدر شرا واناتیح هی. کلدندیگرد

چرخــه  گــراد،ســانتی درجــه) 22±2( يدمــا نیانگیــبــا م

آزاد بـه  ی) ساعت و بـا دسترسـ12:12(ی کیتار-ییروشنا

پـس از  نیشـدند. همچنـ يموش نگهدار ژهیو يآب و غذا

به  دیجد طیبا مح واناتیح يو سازگار يدو هفته آشناساز

گروه  -1شدند.  میتقس ییتا 7 گروه 10به  یصورت تصادف

گـروه شـم (مصـرف -2نـه دارو)،  ن،ینه تمر(کنترل سالم 

 دیگروه کنترل مسـموم شـده بـا اسـتروئ-3)، تونیروغن ز

 ساخت شـرکت Equipoise ياربولدنون با نام تج کیآنابول

Medi Tech  وزن  لـوگرمیبر ک گرمیلیم 5 زانیمآلمان به

 قیـتزر یداخـل عضـالن و کباری يابدن که به صورت هفته

-5)، نیتمـر (بـدون بولدنون ک،یدگالیگروه اس-4 د،یگرد

 نیتمر گروه عناب،-6)، نیبدون تمربولدنون (گروه عناب، 

 نیتمـــر ک،یالدگیگـــروه اســـ-7بولـــدنون،  ،یاســـتقامت

 -9بولــدنون،  ،یمتاســتقا نیتمــر-8بولــدنون،  ،یاســتقامت

 2بولـدنون  -10 ،یاسـتقامت نیتمـر گرم،یلیم 2بولدنون 

بـه  10و  9 يهـا. گروهنیو بدون تمـر ییبه تنها گرمیلیم

بافــت  بیــتخر زانیــم يدوز پاســخ بــرا يهــاعنــوان گروه

 یقــیدر نظـر گرفتـه شــده بودنـد کـه دوز تزر پوکامـپیه

بـوده  نوزن بـد لـوگرمیهر ک يبه ازا گرمیلیم 2بولدنون 

شده  یکشوزن یبه صورت هفتگ ییصحرا يهااست. موش

 دیـو غلظت بولدنون و عصاره عناب بـا توجـه بـه وزن جد

هشـت  زیـعصاره عناب ن زیو مدت زمان تجو دیگرد میتنظ

در قفـس اسـتاندارد و  وانـاتیهفته در نظر گرفته شـد. ح

مطلوب و  هیبه همراه تهو یکیتار-ییوشناساعت ر 12دوره 

مطالعـه بـر طبـق  نیشدند. ا يمناسب نگهدار ياآب و غذ

اجـرا  یشـگاهیآزما واناتیاستفاده و مراقبت از ح يراهنما

 ).12( دیگرد

 پژوهش ینیتمر تکلوپر

 یاستقامت نیتمر

روز آشناسازي حیوان با محیط  5ابتدا پروتکل شامل  در

تـا  5دقیقه با سرعت  15ه به مدت و دستگاه تردمیل بود، ک

 انجام گرفت. صفر درصدمتر در دقیقه و شیب  15

 لیتردم يبه مدت هشت هفته، رو یاستقامت ناتیتمر

انجـام گرفـت. در آغـاز  وانـاتیح شـگاهیجوندگان در آزما

بـا  قـهیدق 20شامل سه روز در هفته، هر جلسـه  ناتیتمر

 قهیدق 63 نیردوره تم انیو در پا قهیمتر در دق 15سرعت 

مطـابق  قـه،یمتر در دق 30با سرعت حداکثر  لیتردم يرو

 ).13( افتی شیزااف 1جدول 
 هفته کیها به تفکیآزمودن یاستقامت نیتمر برنامه يهایژگیو .1جدول 

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم
سه هفته (

جلسه تمرین 
 در هفته)

63 50 50 50 50 40 30 20 
 مدت

 نیتمر
 یقه / روز)دق(

30 25 25 25 25 25 20 15 
 سرعت

متر/ ( لیتردم
 دقیقه)

 تهیه عصاره عناب و اسیدگالیک 

درجه بـه مـدت  46 دماي میوه عناب شسته شده و در

گشـته و  میـوه جـدا سپس هسته از یک هفته خشک شد.

عصاره از پودر به دست آمده بـه وسـیله عصـاره  .پودر شد

عصـاره در داخـل مـواد  .درصد استحصال گشت 26 اتانول

 56 حـدودي دمـا دری چرخشـ بخـارنیمه جامد به وسیله 

 600مقطـر  آب در صـارهشت. عگ ظیتغل گرادیسانت درجه

 دری خـوراک صورت به و گشته حل لیترمیلی در گرممیلی

بـه  هـارت توسـط وزن از لـوگرمیک در گرممیلی 600 دوز
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 لیکگااسید نیهمچن .)1( دیگرد مصرفمدت هشت هفته 

 يازا به گرممیلی 50 دوز با) کایآمر گمایس( شرکت ساخت

 یخـوراک صورتبه بار سه ياهفته و بدن وزن لوگرمیک هر

 مطالعـه انیـپا در. شدمی داده هاموش به) آب در محلول(

 ناشتا ساعت 24 مدت به واناتیح ينگهدار روز 56 از پس

ــه ســپس .شــدند نگهداشــته ــرا و شــده وزن هــانمون  يب

 .شدند هوشبیي ریگهنمون

ــیب ــای هوش ــتفاده ب ــه از اس ــه محفظ ــدار ايشیش  درب

 محصـول کلروفـروم بـه آغشـته پنبه يمحتو ،)کاتوریدس(

 50تـا  40 گذشـت از پـس .شد انجام آلمان مرك شرکت

 دنبـال بـه .گرفتیم قرار مناسبی هوشیب در وانیح هیثان

 طـور بـه مغـز و دیگرد جدا وانیح سر قلب، از يریگخون

 يحـاو یکیپالسـت ظـرف داخـل و خارج جمجمه از ملکا

 از بعـد .شـد داده قـرار سـاعت 24به مـدت  %10 نیفرمال

. شـد انجـام یبـافت مقـاطع هیـته مراحـل ها،نمونه تیتثب

 و شـدند تهیـه میکـرون 5 ضخامت به بافتی مقاطع سپس

 بـا )H&E( ائـوزین -هماتوکسـیلین بـا آمیزيرنـگ از بعد

 .گرفتند قرار یرسبر مورد ينور کروسکوپیم

 آنالیز آماري

افـزار هاي آمـاري از نـرمراي تحلیل دادهدر این پژوهش ب

در نظر گرفتـه  )P˂05/0( داريمعنی، سطح SPSS 20آماري 

ها با اسـتفاده استفاده شد. به این منظور ابتدا نرمال بودن داده

ــودن  -فومــوگرولاز آزمــون ک اســمیرنوف، ســپس همگــن ب

آزمون لوون بررسی شد. در پایان تغییرات  ها از طریقواریانس

همبسـته و تغییـرات بـین  Tوزنی و مقایسه درون گروهی از 

. با توجـه بـه )P˂05/0( گروهی از واریانس یکطرفه انجام شد

ــی بــودن  ) و اینکــه مطالعــات شناســیبافت( هــادادهکیف

ــات  ــا مطالع ــوري ب ــکوپ ن ــر روي میکروس ــک ب مورفولوژی

ک متفاوت است، لذا براي تعیین اخـتالف دو گـروه مورفومتری

هـا از ویتنی و براي تعیین اختالف تمامی گروهمن یواز آزمون 

 آزمون کروسکال والیس استفاده شد.

 هایافته

 وزن راتییتغ جینتا

 SPSS افـزارنرمشده با استفاده از  يجمع آور يهاداده

سـتفاده از قـرار گرفتنـد. ابتـدا بـا ا لیو تحل هیمورد تجز 20

ها در فرض نرمال بودن داده فرنویاسم -کولموگروفآزمون 

شد. سپس فرض  تأییدو  ی) بررس>05/0P( يسطح معنادار

ــر ــوون در ســطح  هــاانسیوار يبراب ــا اســتفاده از تســت ل ب

 ي. در ادامـه بـرادیگرد تأییدو  یبررس )>05/0P( يدارمعنا

ته و همبسـ tاز آزمـون  یدرون گروهـ یوزن راتییتغ یبررس

اســتفاده شــد.  کطرفــهی انسیـاز وار یگروهــ نیبــ راتییـتغ

)05/0P< (هـا نسـبت بـه وزن نشان داد که همه گروه جینتا

وزن  شیافــزا) 785/74 نیانگیــ(بــا مخــود در شــروع دوره 

کننـده بولـدنون بـا دوز  افتیدر يهاگروه داشتند. يمعنادار

 یاسـتقامت نیبـه همـراه تمـر )57/92( ادی) و ز00/88کم (

 را بعد از گروه کنترل داشتند. يوزن معنادار شیافزا

را بـر وزن و  یو مقـاومت یاسـتقامت نیاثر تمـر یطرف از

نر را مـورد  ییصحرا يهادر موش نیتیامن ییسطوح پالسما

وزن  راتییـکـه تغ دندیرس جهینت نیقرار داده و به ا یبررس

 راتییـنسـبت بـه تغ یو مقـاومت یاستقامت نیتمر يهاگروه

 گـروهبـا  سهیداشته و در مقا داريمعنیکنترل تفاوت  گروه

 ).14کرده است ( يریوزن جلوگ شیکنترل از افزا

ها قبل و بعـد از دوره در مربوط به وزن موش اطالعات

 آمده است. 2جدول 
 هاي تحقیقي صحرایی در گروهها. توصیف وزن موش2جدول 

 آزمونشیپ نام گروه
 (گرم)

 آزمونپس
 (گرم)

 وزنی تغییرات
 گرم)( 

 74/47 86/295 14/284 ± 6/29 بولدنون+عناب
 14/53 57/294 43/241 ± 6/29 بولدنون+اسیدگالیک

بولدنون+عناب+تمرین 
 16/73 33/290 17/217 ± 1/16 استقامتی

بولدنون+اسیدگالیک+تمرین 
 43/77 00/320 57/242 ± 6/39 استقامتی

گرم بر میلی 5بولدنون دوز 
 67/52 83/284 17/232 ± 8/26 لوگرمیک

 43/93 43/278 185 ± 26/12 کنترل
 4/77 235 6/157 ± 87/11 بولدنون+تمرین استقامتی

 40/93 40/274 186 ± 9/2 شم
 33/76 50/274 2/195 ± 9/3 دوز یک +بدون تمرین

 88 278 190 ± 9/5 دوز یک+تمرین استقامتی
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 هاي مورد مطالعهدر گروهاف بافت هیپوکامپ فتومیکروگر .1شکل 

 .)400×(هماتوکسیلین و ائوزین
A ،گروه کنترل :B ،گروه شم :C گروه بولدنون :mg 5 ،D بولدنون :
mg 1  ،بدون تمرینE بولدنون :mg 1 و تمرین استقامتی ،F بولدنون :

: I: بولدنون و تمرین استقامتی، H: بولدنون و عناب، Gو اسیدگالیک، 
: بولدنون و اسید گالیک و Jمرین استقامتی، بولدنون و عناب و ت

 تمرین استقامتی

ــدنون دوز  در ــروه بول ــرممیلی 5گ ــر ک گ ــوگرمیب  در ل

 مشـاهده تغییـرات گـروه این موجود هاينمونه هیپوکامپ

 بـا همـراه بـافتی و سـلولی گسـیختگی هـم از شامل شده

 و پیکنـوزه هـايسـلول. باشدمی طبیعی هايسلول کاهش

 .باشندمی رؤیت قابل و خصمش شده نکروز

هرمی دستخوش تغییرات اسـت و بـا  هاينوروناندازه 

 هـا دژنرسـانس ویکدیگر برابـري ندارنـد. برخـی از سـلول

 .دهندمیاکوئوالر را نشان و

گروه دوز یک بدون تمـرین تعـداد و ویژگـی اکثـر  در

هرمی طبیعی بوده و تنهـا چنـد سـلول تغییـر  هاينورون

 مشخصـات. باشـدمی رؤیته شده قابل شکل یافته و دفرم

 نرمال است. هاسلول پراکندگی و بافت کلی

هـاي گروه دوز یـک و تمرینـات اسـتقامتی سـلول در

 را طبیعی هايویژگی کامالًنواحی هیپوکامپ در این گروه 

 .باشدمی نرمال بافتی مشخصات و داده نشان

در گروه بولدنون و عناب از هـم گسـیختگی سـلولی و 

 رؤیـتهرمی قابل  هاينورونی همراه با پراکنده شدن بافت

هاي نکـروز شـده فـراوان و از تعـداد طبیعـی است. سلول

 کاسته شده است. هانورون

تمرینــات اســتقامتی  هــاي گــروه بولــدنون ودر نمونــه

تغییرات مشهود شـامل افـزایش ناحیـه سـلولی بـه دلیـل 

هـا بـا ل. سلوباشدمیهاي دفرمه و غیرطبیعی ازدیاد سلول

فواصل زیـاد از همـدیگر قـرار داشـته و سیتوپالسـم اکثـر 

(فلـش سـفید).  باشـدمیها بشدت غیرواضح و تیـره سلول

هــا در رونــد پیکنــوزه شــدن بــوده و هســتک آنهــا هســته

 .باشدمیمشخص ن

همـراه  هرمـی در گـروه بولـدنون بـه هاينورونتعداد 

مصرف عناب و تمـرین اسـتقامتی کـاهش یافتـه و برخـی 

 هــاي موجــود مشخصــات نرمــال ســلولی را نشــانســلول

دهند. برخـی دیگـر داراي تغییـرات واکوئـوالر بـوده و می

هـا فاقـد هسـته مشـخص هسـتند. عـروق برخی از سلول

پرخون در ناحیه مشهود است. نظم بـافتی و در کنـار هـم 

 سلولی مناسب نیست. هايتودهبودن 

 گیرينتیجهبحث و 
، هیـدروالکلی عنـاب عصـارهمطالعه حاضر اثر همزمان 

نر مسـموم  هايشاسیدگالیک و تمرین استقامتی را بر مو

قـرار داده اسـت و نشـان مـورد مطالعـه شده به بولـدنون 

، موجـب تغییـرات بولـدنوناسـت کـه مصـرف دهنده این 

هـاي هرمـی، ساختاري مهمـی از جملـه تغییـرات نـورون

 بـه نظـر وکامپ گردیده است.، نکروز و پرخونی هیپپیکنوز

ه التهـاب سیسـتمیک یکـی از رسد ایجاد التهاب به ویژمی

 هـا باشـدهاي پیشنهادي براي توجیه این آسـیبمکانیسم

التهابی، ایجـاد  از طرف دیگر با فعال شدن روندهاي. )15(

ــلول ــوز در س ــذیر آپوپت ــاب ناپ ــا اجتن ــته . )17،16( اس

همچنــین کــاهش نــوروژنز بــا تحقیقــات گــل محمــدي و 

از طرفـی گـل محمـدي و  ).17( باشدمیهمسو همکاران 

 بــر یورزشــ نیتمــر تــأثیر یبررســ در) 2014همکــاران (

 مــوش در پوکامــپیه يادندانــه روسیــج یبــافت ســاختار

 نیپنتلـ بـا یتجرب صرع که افتندیدر شده یصرع ییصحرا
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 روسیـج هیناح در سالم هاينورون کاهش موجب تترازول

 نیتمـر( ورزش کـه یحال در .شودمی پوکامپیه ايدندانه

 روسیـج سـالم يهـانـورون يمورفولـوژ راتییتغ) يهواز

 نیهمچنـ .)18( اندازدمی تأخیر به را پوکامپیه يادندانه

 و مـیهر يهـانورون راتییتغ زین بولدنون، یپزشک دوز در

 مصـرف قیـتحق نیـا در یطرفـ از .شـد مشـاهده کنـوزیپ

 در التهـاب بـه منجـر (کـم و زیـاد) دوز دو هـر با بولدنون

 همسـو )2015( هریچـاران، قیـتحق با که نشد پوکامپیه

 پوکامـپیه يهـاسلول که دهدیم نشان نیا که باشدنمی

 باشندمی ترمقاوم اریبس کبد با سهیمقا در التهاب به نسبت

شواهدي وجود دارد که تمرینات مقاومتی با کـاهش  .)19(

و مهـار التهابی هـاي ضـدنجیفشار اکسیداتیو، توسعه میـا

آپوپتــوز داراي اثــرات محــافظتی از بافــت هیپوکامــپ 

. همچنین عصـاره عنـاب نیـز بـه دلیـل داشـتن باشندمی

توانـد مـیالکالوئیـدي  و فالونوئیدي موادي مانند ترکیبات

کـاهش را میزان فشار اکسیداتیو و التهـاب بافـت عصـبی 

 .)20( دهد

ص شـد بولـدنون بر اساس نتـایج ایـن مطالعـه مشـخ

هاي ساختاري در بافت هیپوکامپ شده روز آسیبموجب ب

ــاهش آســیب ــرین اســتقامتی موجــب ک ــاي واردهو تم  ه

. عصاره عنـاب و اسـیدگالیک نیـز موجـب تعـدیل شودمی

هاي وارده شدند. مهمتـرین یافتـه ایـن مطالعـه بـه آسیب

دست آوردن اثر سینرژیسـتی تمـرین اسـتقامتی، عصـاره 

اي نورولوژیک ناشی هاسیدگالیک بر کاهش آسیبعناب و 

از دریافت بولدنون بود. بر این اساس در شرایط مسمومیت 

با بولدنون استفاده از این دو مداخله بـه صـورت همزمـان 

. با این وجود نیاز بـه مطالعـات بیشـتر بـا گرددمیتوصیه 

هاي اثر گذار شیمیایی و بیان ژن ایمونوهیستو هايبررسی

 .رسدمیضروري به نظر 

 دانیرو قدتشکر 
 يمحتــرم پــژوهش و فنــاور از معاونــت لهیوســ نیبــد

دکتـر  يواحد شـاهرود و جنـاب آقـا یآزاد اسالم دانشگاه

 يالحـق جهـت همکـار اءیدکتر ضـ يو جناب آقا ییایحی

 .گرددیم یتشکر و قدردان
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Abstract 

Background: Anabolic Steroid hormones are commonly misued by athletes in order to improve 
athletic performance. The aim of present research is the simultaneous study of the effect of jujube 
alcohol extract, Gallic acid and endurance training on histopathology changes of Hippocampus in 
male rats, which had been poisoned by anabolic steroids. 
Materials and Methods: In this research, female wistar rats, weighing from 200-250g were 
selected randomly and divided into 10 groups as follows: Group 1- control, group 2 - instinct, group 
3 - poisoned by Boldenon (5 mg/kg), group 4 - jujube + Boldenon, group 5 - Gallic acid+ Boldenon, 
group 6 - Endurance Training + Boldenon (5mil/gr), group 7 jujube plus endurance training, group 
8 - Gallic acid plus endurance training, group 9 Boldenon (2 mg/kg), group 10 Boldenon 2mg plus 
endurance training. After 8 weeks of endurance training and receiving Boldenon weekly through 
muscular injection, tissue sampling was done on the rats and then a histopathology study was 
conducted.   
Results: The findings show that the structural changes of the hippocampus in all groups in 
comparison to the control group are significantly higher, but there was no inflammation in any 
group. Based on the results of present study, using Boldenon (high dosage – low dosage) causes 
structural changes in Hippocampus. 
Conclusion: Discussion and conclusion: based on the present research, it was found that structural 
changes of hippocampus tissue caused by poisoning by Boldenon in all groups was significantly 
more than in the control group. However, in no group, was enlargement seen. It was also shown that 
endurance jujube essence, and Gallic acid has some effects in decreasing neurological damage 
caused by receiving Boldenon  and has synergistic effects. 
Keywords: Anabolic steroid, Hippocampus, Jujube, Gallic acid, Endurance training. 
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