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P-11-03
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

تأثیر ورزش استقامتی با شدت باال برروي باز ساختاري میوکارد و پاسخ سیستم ردوکس 

به دوز باالي ناندرولون دکانوئیت

1یاسر معصومی، 1،3، علی کریمی1،3پور، حمید نجفی1،3، فاطمه بینایی2،3، سیاوش جوکار1،3فرزانه عبداللهی

مرکز تحقیقات فیزیولوژي، انستیتو نوروفارماکولوژي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران-1
مرکز قلب و عروق، انستیتو علوم پایه و کلینیکی فیزیولوژي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران-2

لوم پزشکی کرمان، ایرانگروه فیزیولوژي و فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه ع-3

ها در مورد تداخل مصرف نامناسب استروییدهاي آنابولیک اندروژنیک و ورزش برروي سیستم قلبی با توجه به برخی ناشناخته:مقدمه
پرولین عروقی، این مطالعه تأثیر مصرف مزمن ناندرولون دکانوییت همراه با ورزش استقامتی شدید برروي هیپرتروفی قلبی، هیدروکسی 

.و سیستم ردوکس بافت قلب را مورد سنجش قرار داد
هفته تحت ورزش استقامتی شدید قرار داشتند، گروه 8: گروه کنترل، گروه ورزش: گروه تقسیم شدند6حیوانات به :هامواد و روش

کیلوگرم وزن بدن و دو بار در هفته به گرم به ازاء هر میلی5: دریافت کردند، گروه ناندرولون) حالل ناندرولون(روغن اراشیذ : حالل
در پایان دوره حیوانات کشته . ورزش+ ورزش و همچنین گروه ناندرولون + گروه آراشیذ. هفته ناندرولون دریافت کردند8مدت 

مت سپس یک قس. برآورد  شد) گرم(به وزن بدن ) گرممیلی(صورت نسبت وزن قلب شدند و قلبشان وزن شد و شاخص هیپرتروفی به
عنوان شاخص پروکسیداسیون آلدئید بهديعنوان شاخص فیبروز قلبی، مالونگیري هیدروکسی پرولین بهمنظور اندازهکوچکی از قلب به

.، فریز شد)اکسیدانی مهمیک آنزیم آنتی(چربی و گلوتاتیون پراکسیداز 
شود  مانع از اثر افزایشی ناندرولون بر هیدروکسی پرولین میداري طور معنیها نشان داد که ورزش استقامتی شدید بهیافته:هایافته

)0,01P<(همچنین ورزش همراه باناندرولون شاخص . آلدئید و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب ندارددي، اما اثري برروي سطح مالون
).>0,05P(یري حیوانات کم کندگدهنده ناندرولون را بر  وزنهیپرتروفی قلب را افزایش داد،  اما نتوانست اثرات کاهش

شود، تخفیف صورت فیبروزه شدن قلب اعمال میورزش استقامتی شدید بخشی از اثرات مضر دوز باالي ناندرولون که به:گیرينتیجه
.دهدمی

ناندولون دکانوئیت، ورزش استقامتی شدید، سیستم ردوکس، هیدروکسی پرولین:کلمات کلیدي
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