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Abstract 
Introduction: Nowadays, the use of energy substances has become a complex 
problem in sports, in which the role of anabolic-androgenic asteroids is undeniable. 
The aim of this study was to evaluate the effect of a period of resistance training on 
BDNF gene expression and poor memory in rats poisoned with anabolic steroid 
stanazolol. 
Methods: In this experimental study, 18 Sprague-Dovali rats with a weight range of 
150 to 200 g and an average age of 8 weeks were randomly divided into three groups 
of 6 series including 1) sham (normal saline intake), 2) stanazole, 3) Stanazol was 
administered with resistance training. For eight weeks, the stanazol and resistance 
training + stanazole groups received 5 mg / kg of stanazole peritoneally daily, and 
the resistance training + stanazol group performed three sessions per week of 
resistance training. BDNF was measured in hippocampal tissue by ELISA and 
retention memory using shuttle box test. Kolmogorov-Smirnov test was used to 
evaluate the normality of the distribution of findings and one-way analysis of 
variance with Tukey post hoc test in SPSS software was used to analyze the results 
(P≥0.05). 
Results: Stanazolol had a significant effect on reducing BDNF gene expression and 
nausea memory (P ≤ 0.001). However, resistance training increased BDNF (P ≤ 
0.001) and nausea memory (P ≤ 0.006) in mice. Field poisoned with stanazolol. 
Conclusions: According to the results of the present study, it seems that resistance 
training has synergistic effects on improving BDNF and laziness in rats poisoned with 
stanazol.
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
1400 ناتسمز، 4، شماره 13دوره 

 

 صحرایی يهاموش احتزاري حافظه و BDNF ژن بربیان مقاومتی تمرینات دوره یک ریتأث
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 چکیده
 ابولیکآن آستروئیدهاي نقش بین این در که است شده تبدیل ورزش در يادهیچیپ معضل به نیروزا مواد از گیري بهره امروزه: مقدمه

 حافظه و BDNFژن  بیان بر مقاومتی تمرینات دوره یک ریتأث بررسی حاضر مطالعه از هدف. باشدیم انکار قابل غیر آندروژنیک–
 .بود استانازول آنابولیک دیآستروئ با شده مسموم صحرایی يهاموش احتزاري

 8 سنی میانگین و گرم 200 تا 150 وزن محدوده با دوالی-اسپراگ نژاد از صحرایی موش سر 18 تجربی مطالعه این در :کار روش
مصرف استانازول همراه با تمرین ) 3) استانازول، 2، ) شم (مصرف نرمال سالین)1سري شامل  6گروه  هفته به طور تصادفی به سه

استنازول به صورت  mg/kg 5روزانه  تمرین مقاومتی+ استانازولو  استانازول يهاگروهدر مدت هشت هفته تقسیم شدند.  مقاومتی
 BDNFتمرین مقاومتی را انجام دادند. اندازه گیري  سه جلسه در هفته تمرین مقاومتی + استانازوله گروو صفاقی دریافت نمودند 

در بافت هیپوکامپ به روش االیزا و حافظه احتزاري با استفاده از آزمون شاتل باکس صورت گرفت. جهت بررسی طبیعی بودن توزیع 
از آزمون آماري آنالیز واریانس یک طرفه همراه با آزمون  هاافتهیو تحلیل اسمیرنوف و جهت تجزیه  -از آزمون کولموگروف هاافتهی

 ).P≥05/0استفاده شد ( SPSSتعقیبی توکی در نرم افزار 
وجود تمرین مقاومتی منجر  نیباا .داشت )P=001/0(و حافظه احتزاري  BDNFاستانازول اثر معناداري برکاهش بیان ژن  :هایافته

 صحرایی مسموم شده با استانازول شد. يهاموشدر  )P=006/0(و حافظه احتزاري  )BDNF )001/0=Pبه افزایش 
 وحافظه BDNF بهبود بر سینرژیستی اثرات داراي مقاومتی تمرین رسدیم نظر به حاضر مطالعه نتایج به توجه با :گیري نتیجه

 .باشدیم استانازول با شده مسموم صحرایی يهاموش در احتزاري

 :کلیدي واژگان
 ،BDNF مقاومتی، تمرین
 استانازول ،حافظه

ا

مقدمه
)، مشتقات مصنوعی مربوط AAS( اندروژنیک-استروئیدهاي آنابولیک

به هورمون جنسی مردانه (تستوسترون) هستند که نقش مهمی در رشد 
ازجمله  ینیبال يکاربردها یبرخ در باتیترک نیا. کنندیمبدن ایفا 

و کاهش  سمیپوگونادی، هی، آنميرشد یماندگ ، عقبیعضالن یآتروف
 آنابولیک خواص به . باتوجه)1( شوندیماستخوان استفاده  یمواد معدن

AAS، ورزشکاران میان در که است داروهایی نیترجیرا از یکی 
 بهتر به مقاومتی تمرین با AAS ترکیب. دارد ياژهیو جایگاه و خواستار

 قدرت، عضله، اندازه چربی، بدون توده جسمانی، عملکرد شدن
 شودیم منجر کالژن سنتز و استخوان متابولیسم پروتئین، متابولیسم

در برخی شرایط پاتولوژیایی استفاده از  رسدیماگرچه به نظر . )2(
AAS به بهتر شدن وضعیت فرد کمک کند، با این حال، اغلب  تواندیم

ضالنی و بهتر شدن عملکرد ورزشکاران رقابتی با هدف افزایش توده ع
در برخی موارد نیز افراد غیر  .کنندیماستفاده  AASورزشی از 

 کنندیماستفاده  AASورزشکار با هدف بهتر شدن وضعیت ظاهري از 
 هاانساناست که فراوان از سوي  AAS نیترمهماستانازول یکی از . )2(

. استانازول موجب افزایش اندازه شودیماستفاده  يامسابقه يهااسبو 
 شودیمش تخریب آن عضالت از طریق تحریک سنتز پروتئین وکاه

دن در ب داسیون استروئیدهاي آنابولیک به ویژه استانازولاکسی. )3(
یچرب)، و پراکسیداسیون ROSفعال اکسیژن ( يهاگونهمنجر به تولید 

. همچنین )4( آوردیمزمینه را براي آسیب سلولی فراهم  شده و ها
یک نفر از هر  ،AASطوالنی مدت که مصرف  انددادهمطالعات نشان 

، به عبارتی کندیمسه نفر مصرف کننده را با اختالالت جسمی مواجه 
ت و با دوز باال منجر به براي یک دوره طوالنی مد AASمصرف 

و اختالالت سنتز  شودیمگوناد -هیپوفیز-اختالالت محور هیپوتاالموس
مصرف  ءهمچنین سو. )5( جنسی را در بدن در پی دارند يهاهورمون

موجب اختالالت  AASاستانازول به عنوان یکی از اعضاي خانواده 
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 شودیم، پرخاشگري طی دوره مصرف رفتاري مانند افسردگی، اضطراب
بر سیستم عصبی  AAS ریتأثمطالعات محدودي در ارتباط با . )6(

با تحریک مسیر  AASمصرف  رسدیممرکزي وجود دارد، اما به نظر 
مرگ خارج سلولی، کاهش نوروتروفین ها در هیپوکامپ و قشر پیش 

همچنین . )6( دهندیمسیب قرار آحرکتی، سیستم عصبی را در معرض 
کم میل کورتیکواستروئید ها در  يهادهرنیگش استانازول با کاه

هیپوکامپ منجر به افزایش سطوح کورتیکواستروئید هاي پالسمایی 
 هانینروتروف. )6( شده و در نهایت اختالالت شناختی در فرد در پی دارد

از عوامل نوروتروفیکی هستند که نقش مهمی در توسعه بقا،  يادسته
. فاکتور نوروتروفیک )7( کنندیمتمایز، عملکرد و ترمیم نورونی ایفا 

رشد عصبی است که  يفاکتورهایکی از ) BDNFمشتق شده از مغز (
 و هاناپسیس، شکل پذیري هانوروننقش تنظیمی را در تفکیک 

 BDNF که دهندیم. شواهد زیادي نشان )8( کندیمآپوپتوزیس ایفا 
، یادگیري، اختالل رفتاري، جذب غذا و مهمی در حافظه يهانقش

. از طرفی تمرینات ورزشی منظم )9( کندیممتابولیسم انرژي ایفا 
موجب بهبود عملکرد مغزي نظیر ادراك، سیستم ضد اکسایشی و 

نشان  هاموش. تحقیق روي )10( شودیم هانینروتروفتنظیم افزایشی 
 يهارگداد که دویدن به نورون زایی، افزایش شکل پذیري عصبی و 

. از این میان عامل )11( شودیمخونی مغز و هیپوکامپ منجر 
) به دلیل نقش مهمی که BDNF( مغزنروتروفیک مستق شده از 

بسیار مورد  کندیمزایی ایفا  درشکل پذیري سیناپسی، حافظه و نورون
 رخدادهاعاملی که دراین  نیترمهمتوجه قرار گرفته است و به عنوان 

. شواهد )12( شناخته شده است شودیمدر اثر ورزش تنظیم مثبت 
براي اثر گذاري  BDNF نگیگنالیسکه تغییرات در  دهندیمنشان 

 يریپذشکل تواندیمهیپوکامپی ضروري است و  يریپذورزش برشکل 
و انتقال سیناپسی را تعدیل کند، چرا که بلوکه کردن این 

و یادگیري ناشی از ورزش را درجوندگان مهار مسیرسیگنالینگ حافظه 
محیطی به  BDNF . نتایج تحقیقات نشان داد که غلظت)12( کندیم

 ابدییموسیله تمرینات هوازي با فشار پایین وطوالنی مدت افزایش 
. در ارتباط با فعالیت ورزشی مقاومتی اطالعات موجود در زمینه )13(

 BDNFتمرین بر سطوح پایه و سطوح پس از فعالیت ورزشی  ریتأث
)، 2019( همکارانمتناقض است. در همین راستا جعفر زاده و 

درتحقیقی نشان دادند که تمرینات مقاومتی باعث افزایش بیان ژن 
BDNF  وهمکاران. یارو )12( نر نژاد ویستار شد يهاموشدر 

)، درتحقیقی گزارش کردند که پنج هفته تمرین مقاومتی 2010(
پس از فعالیت ورزشی در  BDNFموجب افزایش موقتی در سطوح 

 همکاران. از طرفی مردانی سلمی و )14( شودیمافراد سالم غیر فعال 
)، در تحقیقی گزارش کردند که هشت هفته تمرین مقاومتی 2019(

 يهاموش) در BDNF( مغزمیزان فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از بر
 همکاران. همچنین گوکینت و )8( سوري نر اثر معناداري ندارد

اومتی تاثیري بر سطوح پایه )، دریافتند که ده هفته تمرین مق2010(
 در افراد جوان سالم نداشت BDNFوسطوح پس از فعالیت ورزشی 

روي تاثیرات ورزش  يامداخله. عالوه براین تحقیقات )15(
ت فعالی يهانهیزمبرعملکردهاي شناختی به ویژه حافظه، بیشتر در 

ه نتایج این مطالعات بهبود در ارزیابی ورزشی استقامتی بوده است ک
با . )17, 16( اندکردهاجرایی، توجه و حافظه را گزارش  يعملکردها

اندروژنیک از سوي -توجه به مصرف گسترده استروئیدهاي آنابولیک
و تجویز وسیع و بدون  هیپوکامپورزشکاران و آثار جانبی آن بر بافت 

 داروها به ورزشکاران و جوانان توسط افراد بی صالحیتنظارت این 
بر سیستم عصبی و نقش  AAS، و از آنجایی که اثرات تخریبی )18(

محافظتی تمرین مقاومتی در مطالعات پیشین به صورت جداگانه مورد 
که به بررسی  يامطالعهبررسی قرار گرفته و همچنین عدم مشاهده 

هیپوکامپ در افراد مصرف کننده  يهاکینروتروف تمرین مقاومتی بر
استانازول پرداخته باشد، مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر تمرین 

و حافظه احتزاري در بافت هیپوکامپ  BDNFمقاومتی بر بیان ژن 
 صحرایی در معرض استانازول صورت گرفت. يهاموش

 روش کار
لی با دوا-سر موش صحرایی از نژاد اسپراگ 18در این مطالعه تجربی 

هفته خریداري و به  8گرم و میانگین سنی  200تا  150محدوده وزن 
مدت یک هفته در محیط آزمایشگاه جهت سازگاري به محیط جدید 

درجه سانتی گراد با  22±4/1دماي اتاق  ودردر شرایط استاندارد 
طبق چرخه  هاموشدرصد نگهداري شدند. همچنین  75تا  65رطوبت 

 اري و دردسترس بودن آب و غذا نگهداري شدند.ساعت خواب و بید 12
سري  6در سه گروه  به صورت تصادفی صحرایی يهاموشدر ادامه 

 استانازول + تمرین )3، و استانازول) 2، نرمال سالین)(شم ) 1شامل 
 تمرینبه مدت هشت هفته  استانازول + تمرینتقسیم شدند. گروه 

استانازول و استانازول همچنین گروه های. )19( را انجام دادندمقاومتی 
 به صورت صفاقی دریافت نمودند استانازول mg/kg 5روزانه + تمرین 

نازول اجلسه تمرینی و تزریق است نیآخرساعت پس از  48. )18(
بیهوش شدند و بافت زایالزین صحرایی به وسیله کتامین و  يهاموش

صصین آزمایشگاه جداسازي صحرایی توسط متخ يهاموش هیپوکامپ
نگهداري  -70و در ادامه بالفاصله در ازت مایع فریز شده و در دماي 

، نازولاخرین جلسه تمرینی و تزریق استآساعت پس از  48 شد.
) به BDNF( مغزبیان ژن عامل نروتروفیک مشتق شده از  يریگاندازه

عمل روش االیزا وآزمون شاتل باکس جهت ارزیابی حافظه احتزاري ب
 آمد.

 پروتکل تمرین مقاومتی
صحرایی گروه تمرینی بعد از یک هفته اشنایی با محیط  يهاموش

آزمایشگاه و نحوه اجراي تمرین، به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی 
 لهفاص متر، یک ارتفاع را انجام دادند. تمرین روي یک نردبان عمودي با

 به سطح زمین انجام نسبت درجه 85 شیب و متر سانتی 4 هاپله بین
 از وزن درصد 30 با وزن ياوزنهازحمل  با استفاده که طوري به شد،
 صحرایی يهاموش بدن وزن درصد 100 به و شروع اول هفته در بدن
بر اساس وزن بدن به قائده دم  هاوزنه .یافت خاتمه هشتم هفته در

ک تحریحیوان بسته شدند وبراي باال رفتن حیوان از نردبان فقط از 
 نوك دم استفاده شد و از هیچ گونه تحریک الکتریکی استفاده نشد.

صحرایی تمرینات مقاومتی را یک جلسه در روز، پنج روز در  يهاموش
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 جلسه هر در تمرینات هفته وبه مدت هشت هفته انجام دادند. همچنین
 سوم ست درصد، 75 دوم ست درصد، 50 اول ست( ست چهار شامل

 و) هفته آن براي شده تعیین وزنه درصد 100 چهارم ست و درصد 90
 هر بین فاصله. دادندیم انجام را) هاپله از رفتن باال بار دو( تکرار دو

 گرفته نظر در ثانیه 60 تا 40 تکرار هر بین فاصله و دقیقه 3 تا 2 ست
 .)20( شدیم

 ارزیابی حافظه احترازي
ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در محل  24 آزمون حافظه احتزاري

زاد دانشگاه آی آزمایشگاه رفتاري حیوانات آزمایشگاه فیزیولوژي ورزش
 شد. انجام یدو روز و دو مرحله متوال اسالمی واحد مرودشت طی

از شـروع  قـه قبـلیدق 30حداقـل  هانمونهجلسـۀ خـو گرفتـن: تمام 
سپس هر مــوش در  ـط آزمایشـگاه قـرار داده شدند.یآزمایـش در مح

 ینــیتویــه در گیثان 5شد و بعــد از  محفظــۀ روشــن قــرار داده
شــود.  کــوان اجــازه داده شد وارد محفظۀ تارییح بــاز شد و بــه

وان از محفظۀ روشن یتا ح دیکه طول کشـ یه یعنی زمانیر اولیزمان تأخ
وان بـه محفظۀ یورود ح كشود، یادداشـت شد. مال کوارد محفظۀ تاری

 درب بـه محفظه بود و در این هنگام یعقبـ يوارد شـدن پاها کتاری
وان به قفس خود یح ــهیثان 10بسته شد. پس از گذشت  ینیوتیگ

ه یثان 100ش از یب ير ورودیکه زمان تأخ یواناتیبازگردانده شد. ح
سر موش  2که در تحقیق حاضر . )21( آزمایش حذف شدند داشتند از

ثانیه وارد خانه تاریک نشده و حذف  100پس از  گروهشمصحرایی در 
 شدند.

مجدداً در محفظۀ روشن  قه بعد موشیدق 30 :آموزش اکتساب حافظه
و به محض  شدیمبـاز  ینیوتیدرب گ هیثان 5و بعد از  گرفتیمقرار 

بسـته  ینـیوتی، درب گشدیم کمحفظـۀ تاری ـوان واردیح کـهنیا
 50( شدیمداده  كوان شویکف محفظه به ح يهالهیم شـده و از طریق

به قفسش باز  هیثان 20تا  15) و بعد از ــهیثان 3، آمپــریلیم 1هرتــز، 
وان در محفظۀ روشن قرار یح قه بعد، بار دیگریدق 2 .شدیمگردانده 

، مجــددًا شدیم اهیدوباره وارد محفظۀ ســ وانی. اگر حشدیمده دا
قـه وارد محفظـۀ یداشت و تا دو دق يریاما اگر یادگ .گرفتیم كشو

 و موش به قفسش شدیم، آزمــون خاتمــه داده شدینم کتاریـ

 .)21( شدیمبازگردانده 
 یساعت بعد از آمـوزش، آزمـون بازیابـ 24 :ابی حافظهیآزمون باز

هر  شـود. در این مرحله یوان بررسیانجـام شد تا حافظـۀ بلندمدت ح
 ینیوتیه درب گیثان 20د از و بع گرفتیموان در محفظۀ روشن قرار یح

 شود کوان وارد محفظۀ تارییکه طول کشید تا ح یو زمان شدیمباز 

)STL(  مدت دیگردیمبراي هر موش در مدت زمان آزمون یادداشت ،
و پس از اتمام آزمون . )21( دقیقه در نظر گرفته شد 5زمان آزمون 

 صحرایی به قفس بازگردانده شدند. يهاموش

 BDNFمراحل نمونه گیري بافت و اندازه گیري تغییرات 
 در بافت هیپوکامپ

 هب استانازول تزریق و تمرینی جلسه آخرین از پس ساعت 48 هاموش
میلی  5زایالزین با دوز  و گرم /کیلوگرم یلیم 95کتامین با دوز  وسیله

گرم به ازاي کیلوگرم به صورت داخل صفاقی وبا سرنگ انسولین تزریق 
 شگاهآزمای متخصصین توسط هاموش هیپوکامپ بافت و شدند بیهوش و

 -70 ايدم در و شده فریز مایع ازت در بالفاصله ادامه در و جداسازي
 ،BDNFژن  بیان سطح در مولکولی يهایبررس جهت. شد نگهداري

 هسازند شرکت پروتکل طبق بافت هیپوکامپ از RNA استخراج ابتدا
 ورن جذب خاصیت از استفاده با سپس گرفت، انجام ،)ایران سیناژن،(

 خلوص درجه و غلظت زیر رابطه کمک با و نانومتر 260 موج طول در
 .آمد بدست کمی صورت به RNA نمونه

C (µg/µl) = A260× ɛ× d/1000 
 ياهنمونه تمامی از باال بسیار غلظت و خلوص با RNA استخراج از پس
 انجام سازنده شرکت پروتکل طبق cDNA سنتز مراحل مطالعه مورد

 رونویسی واکنش انجام جهت شده سنتز cDNA سپس و گرفت
 طمربو شده، طراحی پرایمرهاي ابتدا. گرفت قرار استفاده مورد معکوس

 با BDNF ژن بیان بررسی سپس و گرفت، قرار بررسی مورد ژن به
بیان  يریگاندازهپذیرفت.  انجام q-RT PCR کمی روش از استفاده

 Real time-PCRموردنظر ازبافت هیپوکامپ به وسیله تکنیک  ژن
شد طراحی  Allele IDv 7,8 افزار سنجش وتمام پرایمرها توسط نرم

 ادهاستف داخلی کنترل میکروگلوبولین) به عنوان 2(بتا  β2m ژن از و
 تجزیه وتحلیل شد. ΔΔCt-2گردید. مقادیر بیان ژن با استفاده از فرمول 

 آماريتجزیه و تحلیل 
از آزمون شاپیروویلک و جهت  هاافتهیجهت بررسی طبیعی بودن توزیع 

لیز واریانس یک طرفه همراه از آزمون آماري آنا هاافتهیتجزیه و تحلیل 
و جهت رسم  22نسخه  SPSSبا آزمون تعقیبی توکی در نرم افزار 

 ).P≥05/0استفاده شد ( 2007ویرایش  Excelنمودارها از نرم افزار 

 هاافتهی
ارائه  1جدول سه گانه تحقیق در  يهاگروهصحرایی در  يهاموشوزن 

) و BDNFمغز (شده است. سطوح عامل نروتروفین مشتق شده از 
ارائه  2و  1هاي شکلتحقیقی به ترتیب در  يهاگروهحافظه احتزاري 

شده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد تفاوت 
) و حافظه BDNF )001/0=P ،19/23=Fمعناداري در سطوح 

صحرایی  يهاموش) بافت هیپوکامپ P ،16/26=F=001/0احتزاري (
سه گانه تحقیق وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان  يهاگروه

درگروه استانازول به طور معناداري کمتر از  BDNFداد سطوح 
در گروه تمرین  BDNF، با این وجود سطوح )P=001/0بود ( گروهشم

بود استانازول  گروهاز  باالترمقاومتی + استانازول به طور معناداري 
)001/0=P همچنین با وجود کاهش سطوح ،(BDNF  در گروه تمرین

با این حال اختالف بین دو  ،گروهشممقاومتی+ استانازول نسبت به 
). همچنین سطوح حافظه 1شکل گروه ازنظر آماري معنادار نبود (

کاهش  گروهشمبه طور معناداري نسبت به  درگروه استانازول احتزاري
)، با این وجود سطوح حافظه احتزاري درگروه تمرین P=001/0داشت (

بود مقاومتی+ استانازول به طور معناداري باالتر از گروه استانازول 
)006/0=Pحتزاري گروه )، با این حال اختالف معناداري بین حافظه ا

 ).2 شکلمشاهده نشد ( گروهشمتمرین مقاومتی+ استانازول و 
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 1400 پاییز ،1 شماره ،14 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 مورد مطالعه يهاگروهصحرایی در  يهاموشسطوح پیش آزمون و پس آزمون وزن . 1جدول 
 پس آزمون (گرم) پیش آزمون (گرم) گروه

 میانگین و انحراف استاندارد استانداردمیانگین و انحراف 
 13/175±49/2 34/174±36/2 شم
 23/180±41/2 14/174±59/3 نازولااست

 25/190±35/4 14/174±67/3 استانازول + تمرین
 

 
 سه گانه تحقیق يهادرگروه BDNFسطوح  .1شکل 

 P>001/0 گروهشم به نسبت دار معنا *** تفاوت
 P>001/0 استانازولدار نسبت به گروه مصرف  امعن تفاوت †††

 

 
 سه گانه تحقیق يهاگروهدر  حافظه احتزاري سطوح .2شکل 

 P>001/0 گروهشم به نسبت دار معنا *** تفاوت
 P>006/0 استانازولدار نسبت به گروه مصرف  امعن تفاوت †††

 

 بحث
تمرینات مقاومتی بر بیان ژن  ریتأثهدف از پژوهش حاضر بررسی 

BDNF صحرایی  يهاموشدر بافت هیپوکامپ  و حافظه احتزاري
آنابولیک استانازول بود. نتایج مطالعه حاضر  دیآستروئمسموم شده با 

و حافظه در  BDNFنشان داد مصرف استانازول باعث کاهش سطوح 
یک آنابول دیآستروئیی مسموم شده با صحرا يهاموشبافت هیپوکامپ 

صورت گرفته  يهایبررس. بااین وجود ضمن شودیماستانازول 
 BDNF ژنتمرینات مقاومتی بر بیان  ریتأثمبنی بر بررسی  يامطالعه

و حافظه احتزاري هیپوکامپ مسموم شده با استروئیدهاي آنابولیک 
ات مشابه دچار یافت نشد، از این رو مقایسه مطالعه حاضر با مطالع

 AASمحدودیت بود. اما مطالعات انجام شده در ارتباط با سوء مصرف 

در معرض این داروهاي قرار گرفتن  دهندیمبرساختار مغز نشان 
با مکانیسم افزایش آمیلوئید بتا و افزایش استرس  تواندیمآنابولیک 

اري تاکسیداتیو منجر به القا مسیر خارجی آپوپتوز شده و اختالالت ساخ
. همچنین محققین اشاره )2( مختلف مغز بوجود آورند يهاقسمتدر 

با مکانیسم استرس اکسیداتیو منجر به  AASمصرف  ءنمودند که سو
 يهابخشدوپامین، افزایش ترشح دوپامین از  يهارندهیگاختالل در 

، در همین حال شبه گردندیمهیپوکامپ  C1 حیهمختلف مغز و نا
در نتیجه این اتفاقات منجر  ،کنندیمدوپامین را مهار  D1 يهارندهیگ

یکی شده و موجب اختالل در سیستم ژبه کاهش عملکرد دوپامینر
، همه این اتفاقات منجر به کاهش انعطاف گردندیمبازسازي آندروژن ها 

 دهندیمقرار  ریتأثو یادگیري و حافظه را تحت  شوندیمپذیري نورونی 
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محققین نشان دادند که مصرف طوالنی مدت . در همین راستا، )22(
AAS سالم در کورتکس، مخچه و  يهاسلولعداد منجر به کاهش ت

تستوسترون  mg/kg 5/7همچنین تزریق ، )23( گرددیمهیپوکامپ 
صحرایی گردید،  يهاموشروز موجب اختالل در یادگیري  14به مدت 

، غالمی برمی )22( و میزان آسیب و اختالالت شناختی را افزایش داد
 AAS) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند مصرف 2018و همکاران (

از نوع بولدنون، موجب تغییرات ساختاري مهمی از جمله تغییرات 
پ گردیده هرمی، پیکنوز، نکروز و برخی پرخونی هیپوکام يهانورون
 .مطالعه حاضر همسو باشند يهاافتهیبا  توانندیمکه  )24( است

 ریتأثهفته تمرین مقاومتی  8همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد 
بافت هیپوکامپ  و حافظه احتزاري BDNF معنادار بر افزایش بیان ژن

صحرایی مسموم شده با استانازول داشت. در این راستا،  يهاموشدر 
) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تمرین 2018غالمی برمی (
نورولوژیک ناشی از مسمومیت  يهابیآسکاهش  مقاومتی باعث

، در )25( شودیمصحرایی  يهاموشبولدنون در بافت هیپوکامپ 
)، در تحقیقی برروي اثر 2018وهمکاران (دیگر آذربایجانی  يامطالعه

تمرین استقامتی برتغییرات هیستوپاتولوژي بافت هیپوکامپ در 
آنابولیک به این نتیجه  دیآستروئصحرایی نر مسوم شده با  يهاموش

نورولوژیک ناشی از دریافت  يهابیآسرسیدند این تمرینات برکاهش 
همکاران . یحیایی و )24( بوده و اثر سینرژیستی دارد مؤثربولدنون 

بر روي تاثیرات ناشی از مصرف بولدنون همراه  يامطالعه)، در 2018(
با هشت هفته تمرین هوازي برتغییرات هسیتوپاتولوژیک بافت مخچه 

صحرایی نژاد ویستار به این نتیجه رسیدند که تمرینات  يهاموش
لدنون بر بافت اثر داروي بو تواندیمهفته  8استقامتی و هوازي به مدت 

ین مجتهدي و . همچن)26( صحرایی را کاهش دهد يهاموشمخچه 
هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پروتئینی  8 ریتأث) 2014همکاران (

نر بالغ را بررسی  يهارتنروتروفین مشتق شده از مغز در هیپوکامپ 
 BDNFتمرین مقاومتی سطوح پروتئینی  کردند و نتایج نشان داد که

) 2010یارو و همکاران ( .)27( دهدیمافزایش  هارترا درهیپوکامپ 
هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش موقتی در سطح  5گزارش کردند 

BDNF  14( شودیمپس از فعالیت ورزشی در افراد سالم غیر فعال( ،
. از آنجایی که اکثر تحقیقات باشندیممطالعه حاضر همسو  که با نتایج

بر  مبنی يامطالعهفعالیت ورزشی انجام شده و  ریتأثیشتر بر روي ب
برسطوح  AASفعالیت ورزشی همراه با مسمومیت  ریتأثبررسی 

و حافظه احتزاري یافت  نروتروفین مشتق شده از مغز در هیپوکامپ
نشد لذا منابع براي مقایسه با سایر تحقیقات محدود است. مطالعات 

مفید فعالیت فیزیکی و ورزش بر روي مختلف و متعددي اثرات 

 و عملکرد شناختی )28( مغزي مانند یادگیري و حافظه يعملکردها
 کاهش بیان اندکرده. مطالعات ثابت اندنموده دییتأرا بررسی و  )29(

و  شودیمباعث مشکالتی درنحوه عملکرد سیپناپس  BDNFژن 
دیگر، فعالیت  . از طرف)12( شودیمموجب کاهش حافظه  درنتیجه

ینرژیک و تنظیم سیستم کول ابدییمکولینرژیک با تمرین بدنی افزایش 
. )30( در اثر ورزش در شکل پذیري نورونی ناشی از ورزش دخالت دارد

 يهاسلولدر نتیجه تمرینات ورزشی، میزان جریان خون در مغز، تعداد 
 BDNFحفاظتی مانند  يهامولکولمغز در ناحیه هیپوکامپ و ترشح 

موجب بهبود حافظه  تواندیم جموعه این فرایندها. مدهدیمرا افزایش 
سیستم  يهابیآسمیزان  دهندیممطالعات نشان . از طرفی )12( شوند

کمتر مشاهده گردید، به  AAS يکنندهعصبی در ورزشکاران مصرف 
ورزشی با افزایش متابولیسم بدن، و تعامل با  يهاتیفعال رسدیمنظر 

یمآندروژنی  يهارندهیگآنابولیک تا حدي به افزایش  يدهایآستروئ
عروق  يهانیپوپروتئیلبه بهبود متابولیسم  تواندیم، این عامل گردند

را نسبت به افراد غیر ورزشکار  AASخونی گردند و میزان آسیب 
فعالیت مقاومتی بر حافظه و یادگیري در  ریتأثولی . )31( کاهش دهند

انسانی و حیوانی در معرض استانازول هنوز به طور کامل  يهامدل
 يهاپژوهشاین موضوع به  دییتأبا این حال  شناخته نشده است.

اثر تعاملی تمرین  شودیمبیشتري نیاز دارد و به پژوهشگران پیشنهاد 
 BDNFمختلف را بر سطوح  يدوزهااستقامتی و مصرف استانازول با 

 و حافظه احتزاري مورد مطالعه قرار داده و مقایسه کنند.

 نتیجه گیري
بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشخص شد استانازول موجب کاهش 

BDNF تمرین  رسدیمهیپوکامپ و حافظه شده وبه نظر  در بافت
 BDNFمقاومتی داراي اثرات سینرژیستی بوده و باعث افزایس سطوح 

 .شودیمصحرایی مسموم شده با استانازول  يهاموشو حافظه در 

 قدرداتیو  تشکر
کمیته اخالقی در پژوهش زیست پزشکی در  دییتأاین پژوهش با 

 1399,033( حالت با کددانشگاه آزاد اسالمی واحد م
IR.IAU.M.REC.(  ودر دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت انجام

شد. بدین وسیله از کلیه افرادي که درانجام تحقیق حاضر همکاري 
 .شودیم، تشکر وقدردانی اندداشته

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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