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 چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب  :هدف

  باشد.های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک میکبدی در رت
گروه  -0ها شامل، وه مساوی تقسیم شدند. گروهگر 8رت نر ویستار به  37بدین منظور  :شناسیروش

 -9گرم در کیلوگرم(  میلی 811گروه بولدنون + عصاره عناب ) -3گروه بولدنون  -2گروه شم  -7کنترل 

گرم در کیلوگرم(  + تمرین بودند. میلی 811گروه بولدنون  + عصاره عناب ) -8گروه بولدنون + تمرین 

گرم در کیلوگرم و میلی 9ها استرئید آنابولیک با دوز م به مابقی گروههای کنترل و شبه غیر از گروه

مرتبه تزریق شد. تمرین مقاومتی شامل، سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه شامل سه ای یکهفته

آوری شده با استفاده از های جمعتکرار باال رفتن از نردبان به مدت هشت هفته بود. داده 9ست با 

 طرفه تجزیه و تحلیل شد.و آزمون آماری آنالیز واریانس یک SPSSافزار نرم

های دار در آنزیمتزریق استروئید آنابولیک سبب افزایش معنی 2نتایج این تحقیق نشان داد در گروه  :هایافته

های کنترل و شم گشت. روبین )توتال و مستقیم( نسبت به گروهو بیلی ASTو  ALP ،ALTکبدی 

(، گروه تمرین مقاومتی 3کننده عصاره عناب )گروه این تحقیق نشان داد در گروه مصرف همچنین نتایج

های کبدی داری در آنزیم(، کاهش معنی8(، گروه عصاره عناب به همراه تمرین مقاومتی )گروه 9)گروه 

ALP ،ALT  وAST تغییر  روبین )توتال و مستقیم( مشاهده شد. الزم به ذکر است میزان آلبومینو بیلی

 ها نداشته است.یک از گروهداری در هیچمعنی

دار مارکرهای آسیب کبدی در پی مصرف دهنده کاهش معنینتایج تحقیق حاضر نشان :گیرینتیجه

باشد. ولی استفاده همزمان از تنهایی میتنهایی و همچنین تمرین مقاومتی بهعصاره الکلی عناب به

 ر بیشتری در کاهش این بیومارکرها ندارد.تمرین مقاومتی و عصاره عناب تأثی
 .های کبدیاستروئید آنابولیک، عناب، تمرین مقاومتی، آنزیم واژگان کلیدی:
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مقدمه 

( که در 72کبد اندامی است با متابولیک باال )

بسیاری از روندهای فیزیولوژیک ضروری نظیر: 

های ضروری هموستاز گلوکز، ساختن  پروتئین

و پالسما، ساختن لیپوپروتئین و لیپید، ساخت 

ها ترشح اسیدهای صفراوی و ذخیره ویتامین

زا و (. چندین عامل درون0نقش عمده دارد )

(، 05(، داروها )05زا از قبیل سموم )برون

( و برخی عوامل پاتولوژیکی 72ها )هورمون

های کبدی را تواند زندگی هپاتوسیت(، می71)

زا به خطر اندازد. یکی از این عوامل آسیب

(. 76و  06، 02لیک است )استروئید آنابو

استروئید آنابولیک ترکیبات مشتق شده از 

( که جهت افزایش 06باشند )تستوسترون می

سانان، اسب سانان و قدرت و استقامت در سگ

ها )ورزشکاران( از طریق افزایش در تولید انسان

های عضالنی و مواد اولیه سازنده مرتبط پروتئین

تفاده قرار های جنسی، مورد اسبا هورمون

، استروئید 0(. بولدنون06و  02گیرد )می

آنابولیکی است که دارای خواص آنابولیکی باال و 

(. اخیراً 76باشد )آندروژنیک متوسط می

شده بولدنون توسط ورزشکاران پرورش مشاهده

اندام در خارج از فصل  و قبل از مسابقات مورد 

(. تحقیقات مختلف 76گیرد )استفاده قرار می

اند مصرف بولدنون سبب آسیب کبدی نشان داده

و همکاران  7(. توسون 76و  06، 02شود )می

هفته مصرف بولدنون  5اند ( نشان داده7100)

ها سبب تخریب کبد، کلیه و بیضه خرگوش

و  2(. همچنین متین همایی 76شود )می

اند مصرف بولدنون ( نشان داده7103همکاران )

تواند دوز مختلف میهفته در دو  07به مدت 
                                                           

1. 17-b-Bol 

2. Tousson 

3. Matinhomaee 

ها گردد و این آسیب سبب آسیب کبدی در رت

گرم در کیلوگرم( میلی 9/1در دوز باالتر )

 (.06مشهودتر بوده است )

امروزه گرایش به مصرف گیاهان دارویی برای 

ها افزایش یافته است. برخی درمان انواع بیماری

های طبیعی و سنتتیک دارای خواص از ترکیب

باشند که در محافظت از کبد نی میاکسیداآنتی

، 7، 0در مقابل عوامل مخرب نقش مهمی دارند )

(. یکی از این گیاهان دارویی که احتماالً 8و  3

باشد. اثر محافظتی بر کبد دارد، میوه عناب می

میوه عناب منبع بسیار غنی از فنولیک ها 

(. دو اسید 09باشد )ویژه فالونوئیدها( می)به

روجینک اسید و کافئیک اسید( و فنولیکی )کل

سه فالونوئید )کاتچین، اپی کاتچین و روتین( در 

و  3(. چنگ 09میوه عناب یافت شده است )

همکارانش با استخراج هشت نوع فالونوئید از 

های دارویی آن را به میوه عناب بخشی از ویژگی

اکسیدانی این ترکیبات نسبت خواص آنتی

اند تلف نشان داده(. تحقیقات مخ8اند )داده

مصرف عصاره عناب احتماالً سبب حفاظت 

(. شن 03و  07، 00، 2، 3، 2، 0شود )کبدی می
( نشان دادند مصرف 7115و همکارانش ) 9

ها در عصاره عناب سبب حفاظت کبدی موش

(. ابراهیمی و 78شود )می 8مقابل تتراکلرید کربن

( اثرات حفاظتی در برابر 0265همکارانش )

های کارسینوژنی و توکسیک بر سلول عوامل

روز دریافت عصاره عناب  39کبدی را پس از 

 (.0گزارش نمودند )

های بدن اثرات تمرینات ورزشی بر روی ارگان

هایی که گذارند. یکی از انداممتفاوتی می
                                                           

4. Cheng  

5. Shen  

6. CCL4 
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تواند تحت تأثیر تمرین ورزشی قرار گیرد، می

که اند باشد. برخی از تحقیقات نشان دادهکبد می

های کبدی تمرینات مقاومتی سبب بهبود آنزیم

و   0(. زلبر21، 75، 79، 02، 08شود )می

( در پژوهشی به بررسی اثر 7103همکارانش )

تمرین مقاومتی بر روی کبد چرب غیر الکلی 

پرداختند، نتایج این تحقیق نشان داد که سه ماه 

های تمرین مقاومتی سبب کاهش چربی و آنزیم

و   7(. همچنین شمی الدینی75د )گردکبدی می

( اذعان داشتند تمرینات 7109همکاران )

مقاومتی همانند تمرینات استقامتی سبب بهبود 

(. از 79شود )های آن میدر چربی کبدی و آنزیم

اند که هشت طرفی بشیری و همکاران نشان داده

هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل 

های کبدی ر روی آنزیمداری بکراتین تأثیر معنی

( 7103و همکاران ) 2(. همچنین دامور7ندارد )

پس از دو ماه تمرین مقاومتی فزاینده تغییری 

(. از 6های کبدی مشاهده نکردند )در آنزیم

اند که و همکاران نشان داده 3طرفی پترسون 

های تمرین مقاومتی حاد سبب افزایش آنزیم

ه به (. با توج77شود )کبدی در خون می

شود اثر تمرین الذکر مشاهده میتحقیقات فوق

های کبدی ضد و نقیض مقاومتی بر آنزیم

باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر می

هشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف 

های کبدی رت های نر عصاره عناب بر آنزیم

 مسموم شده با استروئید آنابولیک پرداخته است.
 

 

 

                                                           

1. Zelber  

2. Shamsoddini  

3. Damor et al 

4. Pettersson 

 پژوهش روش

 حیوانات
رت ویستار از خانه حیوانات دانشگاه آزاد  37

 8صورت تصادفی به اسالمی ساری تهیه و به

جز گروه کنترل گروه مساوی تقسیم گشت. به

ها استروئید سالم و گروه شم به مابقی گروه

 equipoiseآنابولیک )بولدنون با نام تجاری 

 9( با دوز  آلمان medi techساخت شرکت 

ای وزن بدن در کیلوگرم و هفتهگرم میلی

صورت عضالنی تزریق گشت. مرتبه و بهیک

گروه  -0بندی شدند. صورت تقسیمها بدینگروه

گروه کنترل،  -2گروه شم  -7کنترل سالم 

گروه  -9گروه عناب  -3مسموم شده با بولدنون 

تمرین به همراه  -8تمرین به همراه دارونما 

کشی فتگی وزنصورت هها بهعصاره عناب. رت

شده و غلظت بولدنون و عصاره عناب با توجه به 

وزن جدید تنظیم گردید. حیوانات در قفس 

تاریکی به -ساعته روشنایی 07استاندارد و دوره 

همراه تهویه مطلوب و آب و غذای مناسب 

نگهداری شدند. این مطالعه بر طبق راهنمای 

 استفاده و مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی اجرا

 (.9گردید )

 پروتکل تمرین
نردبان )یک  از صعود هفته برنامه مقاومتی هشت

درجه( با سه جلسه  69متر ارتفاع و شیب 

 دم به وزنه بستن تمرین در هفته، پس از

پنج  با جلسه شامل سه ست حیوانات بود. هر

 در و تکرار یک دقیقه هر فاصله تکرار بود که در

گنجانده  حتاسترا دو دقیقه ست هر بین فاصله

 به شدهبسته هایوزنه میزان اول هفتۀ در .شد

هر هفته  بود. هاآن بدن وزن درصد 91 هاموش

شده اضافه درصد با توجه به وزن بدن موش01
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 پایانی هفتۀ در هاموش بدن وزن درصد 071 به

 (.06) رسید

 تهیه عصاره عناب
درجه به  31میوه عناب شسته شده و در دمای 

ه خشک شد. سپس هسته از میوه مدت یک هفت

جدا گشته و پودر شد. عصاره از پودر 

درصد  21آمده به وسیله عصاره اتانول دستبه

استحصال گشت. عصاره در داخل مواد نیمه 

 91وسیله بخار چرخشی در دمای حدود جامد به

(. عصاره 72و  0گراد تغلیظ گشت )درجه سانتی

یتر حل لگرم در میلیمیلی 811در آب مقطر 

گرم میلی 811صورت خوراکی در دوز گشته و به

 ها مصرف گردید. در کیلوگرم از وزن توسط رت

روز نگهداری  98در پایان مطالعه پس از 

ساعت ناشتا نگه داشته 01حیوانات به مدت 

-ها وزن شده و برای نمونهشدند. سپس نمونه

 از استفاده با بیهوشی هوش شدند.گیری بی

 دار )دسیکاتور(، محتویدرب ایشیشه محفظه

 0کلروفروم محصول شرکت مرک به آغشته پنبه

ثانیه  91تا  31گذشت  از شد. پس  انجام آلمان

گرفت. سپس می قرار مناسب بیهوشی در حیوان

صورت مستقیم از قلب گیری خون بهنمونه

 حیوانات صورت گرفت.

 سنجش بیوشیمیایی 

(، آالنین ASTسطوح آسپارتات آمینوترانسفراز )

(، آلکالین آمینوترانسفراز ALTآمینوتراسفراز )

(ALP آلبومین و بیلی روبین با استفاده از ،)

 0/1کیت پارس آزمون و به روش آنزیمی با دقت 

 گیری شد.المللی بر لیتر اندازهواحد بین

 آنالیز آماری
اسمیرنف جهت تعیین  –از آزمون کالموگراف 

ده گردید. سپس ها استفاتوزیع طبیعی داده

                                                           

1. Merck 

آمده در دستتمامی مقادیر بهمیانگین مربوط به

با هم   7طرفهها با آنالیز واریانس یکگروه

ها دار بودن تفاوتمقایسه شدند. در صورت معنی

ها برای مقایسه جفت گروه 2از آزمون توکی

داری آماری استفاده گردید و سطح معنی

19/1P<1 در نظر گرفته شد. 

 

 پژوهشهای یافته
دار سرمی ، بیانگر افزایش معنی0جدول شماره  

کننده در گروه مصرف ASTو  ALP ،ALTهای آنزیم

باشد بولدنون نسبت به گروه کنترل و شم می

(19/1P< عالوه بر این در گروه مصرف عصاره .)

گرم بر کیلوگرم( و میلی 811الکلی عناب )با دوز 

، ALP های در گروه تمرین مقاومتی فعالیت آنزیم

ALT  وAST افزایش معنی( 19/1داری نداشتP< )

همچنین در گروه مصرف عصاره الکلی عناب به 

همراه تمرین مقاومتی مانع از افزایش فعالیت این 

 ها گردید.آنزیم

دار فعالیت ، بیانگر افزایش معنی 7جدول شماره 

بیلی روبین توتال و بیلی روبین مستقیم در گروه 

ولدنون نسبت به گروه کنترل و شم کننده بمصرف

این در گروه  (. عالوه بر>19/1Pباشد )می

کننده عصاره عناب و در گروه تمرین مصرف

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 

ت. همچنین در این جدول میزان داری نداشمعنی

 داری نداشت.ها تفاوت معنیآلبومین در بین گروه

 

                                                           

2. one- way ANOVA 

3. Tukey 
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 ها مختلفدر گروه IU/litبر اساس  ALT, AST,ALPهای مقایسه فعالیت سرمی آنزیم .1جدول 

 AST ALT ALP 

 2/779±2/23 2/99±2/06 038±0/02 کنترل

 3/770±0/95 6/92±0/08 3/032±2/77 شم

 2/281±2/28* 7/59±7/07* 9/705±2/77* بولدنون

 6/735±8/99** 7/21±5/79** 23/022±2/73** بولدنون+ تمرین مقاومتی

 7/780±0/91** 6/85±7/02** 3/020±8/30** بولدنون+ عصاره عناب

 2/787±8/78** 2/20±53** 75/087±2/03** بولدنون+ عصاره عناب+ تمرین مقاومتی

دار با دهنده اختالف معنی** در هر ستون نشان (>19/1P)باشد دار با گروه کنترل میف معنیدهنده اختال*در هر ستون نشان

 .(>19/1P)باشد گروه بولدنون می

 

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

 آلبومین روبین مستقیمبیلی بیلی روبین توتال 

 55/2±0/1 02/1±0/1 92/1±0/1 کنترل

 3±0/1 03/1±0/1 96/1±0/1 شم

 0/3±2/1 77/1±12/1* 29/1±0/1* بولدنون

 0/3±0/1 09/1** 81/1±0/1** بولدنون+تمرین مقاومتی

 56/2±0/1 08/1±0/1** 92/1±0/1** بولدنون+عصاره عناب

 59/2±0/1 03/1±0/1** 80/1±0/1** بولدنون+عصاره عناب+ تمرین مقاومتی

دار با دهنده اختالف معنی. ** در هر ستون نشان(>19/1P)باشد دار با گروه کنترل میدهنده اختالف معنین*در هر ستون نشا

 .(>19/1P)باشد گروه بولدنون می

 گیریبحث و نتیجه
باشد آندروژنیک می-بولدنون، استروئید آنابولیک

که سبب افزایش اندازه عضله، تعادل مثبت 

تئین همچنین نیتروژن، کاهش تخریب پرو

نگهداری آب، نیتروژن، سدیم، پتاسیم و کلسیم 

مانند دیگر استروئیدهای (. به70گردد )می

آندروژنیک  بولدنون نیز جزء مواد -آنابولیک

(. تحقیقات نشان دادند 5باشد )ممنوعه می

گردد مصرف بولدنون سبب آسیب کبدی می

ترین غده بدن است کبد بزرگ  (.76، 06، 02)

بسیاری از اعمال متابولیکی از جمله که در 

(. 01زدایی شرکت دارد )سازی و سمپروتئین

های کبدی باعث تغییر در یکپارچگی غشاء سلول

طور طبیعی در داخل هایی که بهورود آنزیم

شوند که سیتوزول قرار دارند، به داخل خون می

شاخص مناسبی برای مطالعه وضعیت کبدی 

های کبدی الیت آنزیم(. افزایش فع0باشد )می
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(ALT, AST, ALP در سرم شاخص اصلی )

باشد. برگشت فعالیت آنزیم آسیب کبدی می

کبدی به حالت طبیعی و همچنین کاهش 

غلظت بیلی روبین و افزایش آلبومین سرم از 

 (. 01باشد )های اصلی درمان کبد میشاخص

های دار آنزیمنتایج تحقیق حاضر افزایش معنی

( و همچنین ALT, AST, ALPکبدی )

دار در بیلی روبین )مستقیم و افزایش معنی

کننده بولدنون )دور توتال( در گروه مصرف

mg/kg9نسبت به گروه کنترل و شم نشان  ( را

باشد. از داد. که مبین وجود آسیب کبدی می

داری در طرفی نتایج این پژوهش تغییر معنی

گروه  میزان آلبومین در گروه بولدنون نسبت به

که آلبومین  کنترل و شم نشان نداد. از آنجایی

های کبدی تحت تأثیر قرار سرم در بیماری

گیرد و آسیب کبدی در این مطالعه حاد بود می

 (.0رسد )قبول به نظر میاین نتایج قابل

داری را در نتایج تحقیق حاضر کاهش معنی

( و بیلی ALT, AST, ALPهای کبدی )آنزیم

کننده و مستقیم( در گروه مصرف روبین )توتال

عصاره عناب به همراه بولدنون نسبت به گروه 

تنهایی را نشان داد. این مصرف بولدنون به

دهنده بهبود وضعیت کبدی با کاهش نشان

باشد. تحقیقات مختلف مصرف عصاره عناب می

اکسیدانی علت حفاظت کبدی را به خواص آنتی

  0(. دونگینگ02و  00، 2، 3دهند )آن نسبت می

اکسیدانی و ( خواص آنتی7107و همکاران )

حفاظت کبدی میوه عناب را به پلی ساکاریدهای 

 7(. هوان00اند )موجود در میوه عناب نسبت داده

( با بررسی بر روی هفت گونه 7103و همکاران )

از عناب اذعان داشتند که ترکیبات فنولیکی 

                                                           

1. Dongying 

2. Huan  

گالیک  میوه عناب از جمله: فلوروزین، کاتچین،

اسید، کلروجنیک اسید و کافئیک اسید مسئول 

(. 03باشد )اکسیدانی این میوه میخواص آنتی

نتایج تحقیق حاضر با تحقیق دونگینگ و 

و همکاران همسو  2همکاران و تحقیق شن

باشد در هر دو تحقیق در پی مصرف عصاره می

صورت به ASTو  ALTهای عناب مقادیر آنزیم

افته و به سطوح اولیه نزدیک یداری کاهشمعنی

و   3(. در تحقیق دیگری چن78و  00شد )

 ALTداری در میزان همکاران نیز کاهش معنی

(. 8اند )پس از مصرف عصاره عناب مشاهده کرده

الذکر الزم به ذکر است در همه تحقیقات فوق

حفاظت کبدی با استفاده از بررسی نمونه بافت 

ت. در تحقیق کبد، موردبررسی قرارگرفته اس

دیگری ابراهیمی و همکاران نشان دادند که 

دار مصرف عصاره الکلی عناب سبب کاهش معنی

( و  ALT, AST, ALPهای کبدی )در آنزیم

دار در بیلی روبین )توتال همچنین کاهش معنی

 CCL4هایی که با و مستقیم( در کبد رت

تخریب شده بود، گردید. در این پژوهش تغییر 

در میزان آلبومین مشاهده نشد  داریمعنی

(07 .) 

داری در میزان تحقیق حاضر تغییر معنی

های کبدی و بیلی روبین )مستقیم و آنزیم

توتال( در گروه تمرینات مقاومتی به همراه 

مصرف بولدنون را نسبت به گروه مصرف 

و همکارانش نشان  9پوربولدنون، نشان داد. کرم

هفته و  لسه دردادند که تمرین مقاومتی، سه ج

دار در به مدت دو ماه سبب کاهش معنی

گردد که با ( میALT, ASTهای کبدی )آنزیم

(. همچنین 02باشد )نتایج این تحقیق همسو می

                                                           

3. Shen  

4. Chen  

5. Karampur  
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و همکاران در پژوهشی میزان تغییرات  0والدرون

ALT، AST، ALP اوره، بیلی روبین )توتال و ،

برداران مستقیم( و کراتینین را در وزنه

کننده در المپیک موردبررسی قرار دادند. تشرک

کنندگان به مدت پنج هفته به تمرین شرکت

شدید مقاومتی پرداخته و همزمان کراتین 

(. نتایج این تحقیق نشان داد 75مصرف نمودند )

 ALP ،AST ،ALTهای اول میزان در هفته

های پایانی تا افزایش یافته و سپس در هفته

افت. همچنین میزان حدود سطح اولیه کاهش ی

تر از بیلی روبین )توتال و مستقیم( به پایین

سطح اولیه کاهش یافت. ولی آلبومین تغییر 

(. 75داری در طی دوره تمرین نداشت )معنی

و همکاران در تحقیقی به   7همچنین زلبر

بررسی تمرین مقاومتی بر روی کبد چرب 

غیرالکلی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد 

مرین مقاومتی به مدت سه ماه سبب کاهش در ت

دار میزان چربی کبدی و همچنین کاهش معنی

شود که با می AST ،ALTهای در میزان آنزیم

و  2(. راداک21نتایج این تحقیق همخوانی دارد )

همکاران در یک مقاله مروری اذعان داشت، 

باشد که می ATPتمرین همراه با افزایش نیاز به 

متابولیسم هوازی و غیر هوازی همراه با افزایش 

های فعال اکسیژن است که سبب افزایش گونه

(ROSمی ) گردد. اثر بازدارندگی تمرین منظم

حداقل در بخشی ناشی از سازگاری به فشار 

باشد. فرایند سازگاری مرتبط با اکسیداتیو می

 ROSتمرین فقط مربوط به تولید سطوح 

زایش باشد بلکه ابتداً سبب افنمی

شود که ها میها و فعالیت آنزیماکسیدانآنتی

نماید تخریب ناشی از اکسیداتیو را بازسازی می

                                                           

1.Walderon  

2. Zelber  

3. Radak  

های شده در آنزیم(. احتماالً کاهش مشاهده72)

( و همچنین  ALT, AST, ALPکبدی )

کاهش بیلی روبین )توتال و مستقیم( با این 

دهنده ترمیم ها مرتبط بوده و نشانسازگاری

 باشد.دی میبافت کب

داری در میزان نتایج تحقیق حاضر کاهش معنی

( و  ALT, AST, ALPهای کبدی )آنزیم

همچنین بیلی روبین )توتال و مستقیم( را در 

گروه تمرین به همراه مصرف عصاره عناب و 

بولدنون را نسبت به گروه مصرف بولدنون، نشان 

دهد. الزم به ذکر است با مقایسه این گروه با می

روه تمرین به همراه مصرف بولدنون، تفاوت گ

داری مشاهده نشد از طرفی با مقایسه این معنی

گروه با گروه عصاره عناب به همراه بولدنون 

داری مشاهده نشد. الزم به ذکر تفاوت معنی

های تمرین به همراه مصرف است بین گروه

بولدنون و عناب به همراه مصرف بولدنون تفاوت 

دهد هده نشد. این نتایج نشان میداری مشامعنی

مصرف عصاره عناب به همراه تمرین مقاومتی 

تنهایی و یا نسبت به مصرف عصاره عناب به

تنهایی، تأثیر بیشتری بر روی، تمرین مقاومتی به

های کبدی ندارد. این نکته تعدیل آسیب

توجه است که جهت بررسی دقیق این قابل

اسی کبدی شنموضوع نیاز به مطالعات بافت

 .باشدمی
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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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