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 مقدمه

عمده نگرانی در افرادی که از استروئیدهای  .هستند سنتزی تستوسترون مشتقات از آندروژنیک، –آنابولیک های استروئید

 و... نیروا ضعیتو، مثل تولید سیستم وق،عرو  قلب ،کبد برآن  منفی اتثرکنند مربوط به ا آنابولیک استفاده می-آندروژنیک

که برخی از انها ظاهراً با قطع دارو برگشت پذیر  می شوداستفاده طوالنی مدت از این داروها سبب ایجاد اختالالتی  میباشد

ها در کشور ما بدون هیچ نظارتی و توسط افراد بدون با توجه به این که این دارو غیر قابل برگشت هستند. و برخی دیگربوده 

تستوسترون  تأثیر به نظر می رسید که بررسیشوند، به ورزشکاران و جوانان در سطح وسیع توصیه و  تجویز میصالحیت 

 مورد نیاز می باشد.  بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتفاکتور های روی  همراه تمرینات مقاومتی به تزریقی انانتات

 شناسیروش

گروه  -1 :شدند تقسیم گروه چهار به تصادفیتهیه و به طور گرم 211±21و وزن  هفته 11سن  با ویستار نر رت سر 22 تعداد

 TE(mg/kgهورمون عضالنی . تزریق RT + TEگروه   -TE ،4گروه  -3+ دارونما، RTگروه   -2+ دارونما ،کنترل 

BW21 .) و  خواب عتسا 12 چرخة و درصد 75 تا 65رطوبت با سانتیگراد درجة 22در شرایط دمای هفته یک رت ها

هفته صعود از  2شامل  گرفت وصورت  روزتمرینات مقاومتی در هر نگهداری شدند.  غذا و آب به دسترسی آزاد در با بیداری،

که در فاصله هر تکرار یک  است که هر جلسه شامل سه ست با پنج تکرار درجه بود 28پله و شیب  22یک نردبان یک متری با 

مد. آبعمل  ازچشمخونگیری ، رام بخشی بوسیله کلروفرمآپس از .دو دقیقه استراحت وجود دارددقیقه و در فاصله بین هر ست 

 فاکتورهای سرم جداسازی از پس و شدنمونه خون جهت مطالعات بیوشیمیایی در لوله های فاقد ماده ضد انعقاد تخلیه 

 Biotechnica Targa)اتوآناالیزر دستگاه از استفاده با  و اسپکتروفوتومتری روش با اوره و کراتینین شامل بیوشیمیایی

3000, Italy )  از  بافتی یها نمونه ن،خو نمونه خذاز ا . پسشد گیری آزمون اندازه پارس شرکت آزمایشگاهی های کیت و

 پسکوومیکر با میکرون( 8)بافتی مقاطع H&E یمیزآ نگاز ر پسو  گردید ارپاید هبافر %11 فرمالین لمحلوو در  تهیهکلیه 

 .گرفت ارقر سیربر ردمو رینو

 >p)های آماری مقادیر  در تمام روشقرار گرفت.  ن ویتنی مورد بررسی موالیس و -کروسکال هایتستبا  بدست آمدهنتایج 

 معنی دار تلقی شد. (0.05
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 ها یافته

 
 غلظت سرمی کراتینین در گروههای مختلف مورد آزمایش .1نمودار 

 ( می باشد.p< 0.05(. حروف غیر مشابه نشان دهنده اختالف معنی دار )RT+TEگروه : TE،4گروه : 3+دارونما، RTگروه : 2نما ،+ داروگروه کنترل : 1) 

 
 غلظت سرمی اوره در گروههای مختلف مورد آزمایش. 2نمودار 

 (RT+TEگروه : TE،4گروه : 3+دارونما، RTگروه : 2+ دارونما ،گروه کنترل : 1)

 

 
 

 است( و احتقان )چپ( در بافت کلیه)ر پرخونی بروز .1شکل 
 411 ×رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، بزرگنمایی  

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

 

 گیریبحث و نتیجه

غلظت سرمی کراتینین در گروه معنی داری نداشته است. خون در هیچکدام از گروهها تغییر  در این مطالعه غلظت اوره

به  (2111همکاران ) و lokهورمون در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته ولی این تغییر معنی دار نمی باشد در مطالعه 

و همکاران  Tasginمطالعه ولی در (1)اشاره شده است  رت نرستوسترون در غلظت کراتینین در اثر مصرف تمعنی دار کاهش 

در این مطالعه (. 2)نگردیده استغلظت سرمی کراتینین و اوره خون  تغییرات معنی دارتوسترون موجب مصرف تس( 2111)

 Gomarمطالعه ی نتایج که مشابه  شد کنترل کراتینین در مقایسه با گروهغیر معنی دار افزایش تمرین مقاومتی موجب 

بطور معنی داری بیشتر بود. اما  TE+RTو  TEنسبت به گروههای  RTغلظت کراتینین در گروه .(3)است Lippi(2113)و

فاکتورهای بیوشیمیایی رت ها مورد تاثیر استانوزولول همراه با تمرینات مقاومتی بر که (1332طاهر نژاد و همکاران)در مطالعه 

نتایج . (4)دها مشاهده نش تغییرات معنی داری در غلظت سرمی کراتینین و اوره خون در هیچ کدام از گروه بررسی قرار گرفت

اما در مطاله  در مقایسه با گروه کنترل می باشدنشان دهنده پرخونی و احتقان در تمامی گروهها کلیه بررسی هیستوپاتولوژی 

استروئیدهای آنابولیک  پس از سوء مصرف  گلومرولواسکلروز را  سگمنتال کانونی توسعهکه  (2111و همکاران ) Herlitzی 

 (8)نیز در کلیه مشاهده شده است. بینابینی و فیبروز توبولی مواردی از آتروفیمورد مطالعه قرار دادند 

 ، رت هیستوپاتولوژی،بیومارکر، کلیه مقاومتی، سترون انانتات، تمرینوتست :های کلیدیواژه

 

 منابع

1. Lok S, Tasgin E, Demir N, Mehmet M. Long Term Used Testosterone May Cause Heart and 

Liver Damage: Journal of Animal and Veterinary Advances. 2010 . 9 (18). 2343-2345. 

2. Tasgin E, Lok S, Demir N, Mehmet M. The Effect of Testosterone Used in Sportsmen on Routine 

Biochemical Parameters: 2010.  9 (15). 2038-2040.  

3. Gomar F, LippiG, Physical activity - an important preanalytical variable. Biochemia Medica 

2014;24(1):68–79 

 وویداتیاکس   بیآس   ومارکره ای یبی بربرخ   یو استقامت یمقاومت ناتیداروی استانوزولول و تمر ریتاث یبررس ( :1332طاهر نژاد زهرا ) .4

 421 دکترای حرفه ی دامپزشکی ، فردوسی مشهد،شماره ثبت :.پایان نامه  ییدر خون موش صحرا ییایمیوشیپارامترهای ب

5. Herlitz L,  Markowitz G ,  Farris A,  Schwimmer J, Stokes M, Kunis C,  Agati  V. Development 

of Focal Segmental Glomerulosclerosis after Anabolic Steroid Abuse: J Am Soc Nephrol . 2010. 

10.1681-1691. 

 

 

http://scialert.net/asci/author.php?author=Sefa&last=Lok
http://scialert.net/asci/author.php?author=Erdal&last=Tasgin
http://scialert.net/asci/author.php?author=Nagehan&last=Demir
http://scialert.net/asci/author.php?author=Erdal&last=Tasgin
http://scialert.net/asci/author.php?author=Sefa&last=Lok
http://scialert.net/asci/author.php?author=Nagehan&last=Demir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

