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چکیده
زمینه و هدف بهدنبا افزایش ســوءاســتفاده از اســتروییدهای آنابولیکی ،نگرانیها دربارة آثار زیانبار این داروها بر
ارگانهای مختلف بدن از جمله کلیهها افزایش یافته اسـت .فعالیتهای ورزشـی ،ازجمله شنا ،تثثیری بر تعدی آثار
اسـتروییدهای آنابولیکی ندارد .در این پژوهش تثثیر مصـرف اسـتروییدهای آنابولیکی همراه یا بدون ورزش شنا بر
تغییرات عمومی و بیوشیمیایی بافت کلیة موشهای صحرایی نر انجام گرفت..
مواد و روشها جامعة مورد مطالعه عبارت بود از  45سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 550±50
گرم کـه در قالب چهار گروه ناندرولون به تنهایی  ،)n=1( 90 mg/kgناندرولون همراه شـــنای اجباری 90 mg/gr
( ،)n=1شنای اجباری بهتنهایی ( )n=1و گروه شاهد ( )n=1تقسی شدند .در این پژوهش برای سنجش متغیرهای
بیوشــیمیایی نمونههای ادرار جمعآوری شــد .دادههای بهدســتآمده با نرمافزار  spssنســخة  59و تســت آماری
 ANOVAیکطرفه و سطح معناداری  p≤0/01انجام شد.
یافتهها در رن آمیزی  H&Eو  PASدر گروه ناندرولون و ناندرولون +ورزش نســبت گروههای کنتر و ورزش بروز
التهاب اطراف گلومرو ها ،آتروفی توبولی ،تعداد لکوســیتها مشــهودتر بود .همچنین ،مصــرف ناندرولون همراه یا
بدون شـنای اجباری و ورزش شـنا بهتنهایی موجب کاهش معنادار سطح کراتینین ادرار و اورة ادرار نسبت به گروه
کنتر شـد .همچنین ،مصـرف ناندرولون همراه با شـنای اجباری و ورزش بهتنهایی موجب افزایش کراتینین ســرم
شد..
نتیجهگیری با توجه به نتایج بهدســـتآمده ورزش شـــنا هیچگونه تثثیری بر بخشهای مختلف کلیة موشهای
صحرایی نر نمیگذارد ،اما مصرف ناندرولون سبب تغییر در این بخشها میشود.

مقدمه
اســـتروییـدهای آنابولیکی آندروژنیکی ترکیبات مشـــت از
تستوسترون هورمون اصلی مردانه است که در اواخر دهة 9140
برای درمان هیپوگنادیسـ استفاده میشده است [ .]9امروزه،
بسـیاری از افراد ورزشکار و غیرورزشکار به طیف گستردهای از
اســـتروییـدهـای آنابولیکی به منظور افزایش تودة عضـــ،نی،

همچنین بهبود عملکرد ورزشــی روی آوردهاند ،زیرا از لحاظ
فیزیولوژیکی موجب افزایش تودة عضــ،نی و قدرت عضــ،نی
میشود []4 ،5؛ هر چند امروزه مصرف آنها از استفادة درمانی
به غیردرمانی کشـیده شـده اسـت و اغلب از سوی ورزشکاران
بهعنوان داروی آنابولیکی مورد سوءمصرف قرارمیگیرد [.]1 ،5
مصــرف این داروها از ســا  9414در بین وزنهبرداران المپیک
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 9414ممنوع اع،م شد [.]1

آغاز شد و استفاده از آن در سا
ورزش آثـار متعـددی بر بهبود عملکرد ارگـانهای مختلف
بدن برجایمیگذارد ،هر چند سازوکارهای دخی در ایجاد این
تغییرات بهخوبی شـــناخته نشـــده اســـت .متثســـفانه امروزه
ورزشــکاران رشــتههای مختلف در کنار ورزش با مصــرف انواع
مختلف اســتروییدهای آنابولیکی آثار متبت ورزش را تضــعیف
میکنند .پژوهش ف،وین وهمکاران [ ]4نشان داد که با مصرف
اســتروییدها و تمرین اســـتقامتی همراه با شــنا آســـیبهای
ارگانهای مختلف از جمله نکروز کلیهها بروز میکند.
عمـدة نگرانی ها در افراد مصـــرف کنندة اســـتروییدهای
آنابولیکی مربوط به تغییرات مهمی اســت که در ســیســت های
مختلف بدن از جمله کلیهها و کبد پدید میآید [ .]1با توجه
به نقش حســاس کلیه در تنظی فشــار شــریانی ،تعاد آب و
الکترولیـتهـا ،هر گونه اخت ،در ســـاختار و عملکرد کلیه
موجـب ایجاد طیف وســـیعی از اخت ،ت و بیماریها در این
ارگان میشود.
مطالعات متعدد نشـــان میدهد مصـــرف ناندرولون موجب
افزایش وزن کلیه بهمیزان 40درصــد میشــود .همچنین51 ،
درصـــد و  11درصـــد در لولــههــای پروگزیمـا ( proximal
 )convoluted tubulesو دیستا ()distal convoluted tubules
افزایش پـدیـد می آورد [ .]1همچنین ،ناندرولون آثار ســـمی
مســـتقی بر ســـلو های گلومرولی کلیه دارد که به تجمع
مـاتری و کـاهش تعداد پودوســـاید و افزایش فاکتور نکروز
توموری ( )tumor necrosis factor-αدر ســـلو هــای کلیوی
میانجامد [.]90
استفادة ترکیبی از استروییدهای آنابولیکی و مکم کراتین
در ورزشـــکـاران موجب نارســـایی حاد کلیه و بروز عار ـــة
رابدومیولیز ( )rhabdomyolysisمیشــود .مطالعات بالینی یک
مورد نکروز حاد توبو ر را پ از مصرف دوز با ی 50 gr/day
گزارش کرده انــد کــه بــه گلومرولونفریــت مــامبرانوپرولیفراتیو
( )membranoproliferativeمیانجامد [.]99
پژوهش حســینی و همکاران [ ]1نشــان داد که مصــرف
ناندرولون وزن کلیه را در گروه تحت درمان  49درصــد افزایش
میدهد .همچنین ،حج قشـــر کلیه ،توبو های پروگزیما و
دیســـتا نیز افزایش یافت .ایرنه ریزو و همکاران [ ]1افزایش
اســترس اکســایشــی وکاهش توانایی مهار رادیکا ها را در گروه
ناندرولون نشان دادند.
با توجه به اینکه عوارض مربوط به ناندرولون بر ســـاختار
کلیه تا حدودی شناخته شده است ،در سا های اخیر مطالعات
چندانی دربارة تغییرات عمومی بافت کلیه و شــاخک کراتنین
سـرم و اوره صورت نگرفته است .پژوهش حا ر با هدف تعیین

؟؟؟؟؟؟؟ و همکاران

تثثیر مصـرف ناندرولون بر شـاخک کراتنین سرم و میزان بروز
تغییرات عمومی کلیة موشهای صحرایی نر انجام شد.

مواد و روشها
جامعه و نمونه
پژوهش حا ــر بر اســاس طرر تجربی انجام شــد .جامعة
مورد مطالعه 45 ،سـر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین
وزنی  550±50گرم در چهار گروه هشتتایی بود ،شام گروه
شــاهد ،ناندرولون بهتنهایی ،ناندرولون همراه شــنا و گروه شــنا.
دسترسی به آب و غذا در تمام گروهها آزاد بود .تمام آزمایشها
روی مد حیوانی بر اساس قرارداد هلسینکی و منشور اخ،قی
دانشگاه ارومیه انجام شد.
ابزار اســـتفادهشـــده در پژوهش عبارت بود از رن آمیزی
هماتوکسـلین–ائوزین ( )H&Eو اسـید شـیف ( .)PASشاخک
اوره به روش آنزیمی اورهآز و کراتینین بهروش ژافه با اتوآنا یزر
( )BT-3000اندازهگیری و و مقادیر بر حسب  mg/dlبیان شد.
روش انجام شنا
روش شـناکردن به این صورت بود که به دم هر موش صحرایی
وزنهای به اندازة  50درصـد وزن بدن بســته شد و حیوانات در
ظرف محتوی آب به عم  0/1متر و به قطر  9متر وادار به شنا
میشدند.
پ از شـش هفته درمان ،موشهای صــحرایی  54ساعت
قب از کشتهشدن ،بهصورت مجزا در قف متابولیکی نگهداری
شـدند و ادرار  54سـاعتة آنها جمعآوری شـد .سپ  ،در روز
بعد با هیدرات کلراید  90درصــد ( 0/1 ccبهازای هر  900گرم
وزن بدن) بیهوش شــدند 1 cc .خون با ســرن حاوی EDTA
( )ethylenediaminetetraacetic acidاز طری قلب جمعآوری
شــد .نمونة خون با دور  90000بهمدت  90دقیقه ســانتریفوژ
شـــد .پ،ســـمای حاصـــ جمعآوری و در دمای  -50درجة
سانتیگراد تا روز انجام آزمایشهای بیوشیمیایی نگهداری شد.
رنگآمیزی PAS

برای تهیة اســید شــیف مقدار  9گرم فوشــین بازی را در 500
سیسی آب مقطر بهکمک حرارت ح کردی و به نقطة جوش
رساندی و اجازه دادی دمای رن به  10درجه برسد .مقدار 5
گرم پودر متابی ســلفیت ســدی را به پتاســی افزودی و بهه
زدی و صـــبر کردی تا به درجة حرارت اتار برســـد .مقدار 5
سـیسی اسید کلرییدریک خالک افزودی و بهه زدی  .مقدار
 5گرم پودر زغا اکتیو ا ـــافه کردی و در دمای  4درجه در
یخچا بهمدت 54ســاعت قراردادی  .بعد از  54ســاعت محلو
را خوب بهه زدی ودوبار از کاغذ صافی فیلتر کردی .
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تأثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون ورزش شنای...
رنگآمیزی H&E

بلوک پارافینی از بافت فیک شده در فرمالین قرارگرفت و روی
مها در دمای  10درجه گذاشــته شــد .پ از خشــکشــدن
مها ،بافت روی م میچســـبد .بافتها را بههمراه بافر درون
مـایکروویو قراردادی  .بعـد از 91دقیقه خارج کردی و در اتاقی
تاریک قرار دادی  .محلو ب،کر روی آن ریخته شـــد بهطوری
که تا سـطح آن را کام ،بپوشـاند .پ از آن سطح بافتها را با
محلو های مختلف شستشو دادی و در آخر سطح بافتها را با
محلو کروموژن وســـوبســـترا شـــســـتی و رن مورد نظر
بهدستآمد.
اوره
برای این آزمایش از کیت شرکت پارس آزمون (کرج -ایران) بر
اساس روش آنزماتیکی استفاده شد .اوره بهروش آنزیمی اورهآز
سنجیده شد .نخست ،در حضور آب و با استفاده از آنزی اورهآز
بــه آمونیوم و بی کربنــات تبــدیـ شـــد .در مرحلــة بعــد -5

اکســـوگلوتارات ،آمونیوم  ،NADHدر حضـــور آنزی گلوتامات
دهیـدروژناز تبدی به -Lکلوتامات NAD+ ،و آب شـــد .جذب
شدت رن حاص طو موج 440نانومتر اندازه گیری و مقادیر
بر حسب  mg/dlبیان شد.
کراتینین
در این آزمـایش از کیـت شـــرکـت پارس آزمون (کرج-ایران)
اسـتفاده شد .کراتینین به روش ژافه سنجش شد .در این روش
کراتینین با محلو قلیایی پیکرات ،کمپلک قرمز رنگی ایجاد
کرد .رن ایجادشـده ،متناسب با مقدار کراتینین در نمونه بود
و جـذب آن در طو موج  415نانومتر اندازهگیری و مقادیر بر
حسب  mg/dlبیان شد.

یافتهها
نتایج رنگآمیزی
در جدو  9شاخکهای توصیفی نمونه آمده است.

جدول  .5تغییرات وزن در گروههای مختلف موشهای صحرایی نر

میانگین تغییرات وزن(گرم)
گروهها

میانگین وزن اولیه

وزن  50روزه

وزن نهایی

کنتر

590/11

541

511/1

ناندرولون

591

511/1

519/1

ناندرولون+ورزش

501/10

544/19

515

ورزش

911/1

554/95

541/95

آنالیز آماری نشــان داد که در پایان دورة درمان وزن کلیهها نســبت به وزن بدن در گروههای ناندرولون ،ناندرولون +ورزش و ورزش
نســبت به گروه کنتر افزایش معناداری دارد که این افزایش معنادار نشــاندهندة بروز هایپرتروفی در هر دو کلیة راســت و چا اســت.
همچنین ،بررسـیها نشـان داد که نسـبت وزن کلیه به وزن نهایی بدن در هر سـه گروه ناندرولون ،ناندرولون +ورزش ،ورزش نسـبت به
گروه کنتر افزایش معناداری دارد .همچنین ،نســبت وزن کلیة راســت و چا به وزن نهایی بدن در گروههای ناندرولون ،و ناندرولون+
ورزش نســبت به گروه های کنتر و ورزش افزایش معناداری دارد ،اما اخت،ف معناداری بین گروه ورزش نســبت به گروه کنتر از این
نظر مشـاهده نشـد .همچنین ،محاسـبات آماری اخت،ف معناداری را بین کلیة راست و کلیة چا از نظر تغییرات وزنی در هیچ کدام از
گروه ها نشان نداد.
رن آمیزی  H&Eو  PASبافت کلیه تفاوتهایی را از نظر سـاختاری وگلیکوزیشدن بین چهار گروه کنتر  ،ناندرولون ،ناندرولون +
ورزش و ورزش نشــان داد .برخ،ف گروه کنتر و ورزش که شــدت گلیکوزیشــدن و بروز آتروفی و کســتهای درون ســلولی چندان
مشهود نیست ،در گروه ناندرولون و ناندرولون  +ورزش بروز این موارد شدید بود .همانطور که در تصاویر مشخک است ،آتروفی عض،نی
و التهاببخشهای مختلف کلیه از جمله گلومرو  ،توبو های دیستا و پروگزیما را بهشدت درگیر کرده است.
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ورزش

ناندرولون+
ورزش

؟؟؟؟؟؟؟ و همکاران
ناندرولون

کنترل

گلومرول

پروگزیمال

دیستال
شکل  .5رنگآمیزی  H&Eدر توبولهای گلومرول ،پروگزیمال ،دیستال بافت کلیة موشهای صحرایی نر در گروههای مختلف .بروز آتروفی ،التهاب
بینابینی و گلیکوزیدیشدن بافت کلیة گروههای ناندرولون و ناندرولو+ورزش نسبت به گروههای کنترل و ورزش افزایش معناداری نشان داد .این
افزایش در گروه ناندرولون نسبت به سایر گروهها مشهودتر بود.

ورزش

ناندرولون+
ورزش

نا ندرو
لون

کنترل

گلومرول

پروگزیمال

دیستال

شکل  .2رنگآمیزی  PASدرتوبول های گلومرول ،پروگزیمال ،دیستال بافت کلیة موشهای صحرایی نر در گروههای مختلف .بروز آتروفی ،التهاب
بینابینی و گلیکوزیدیشدن بافت کلیة گروههای ناندرولون و ناندرولو+ورزش نسبت به گروههای کنترل و ورزش افزایش معناداری نشان داد که
این افزایش در گروه ناندرولون نسبت به سایر گروهها مشهودتر بود.
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بررسی رضایت شغلی با هوش هیجانی در پرستاران ...

نتایج
تغییرات اوره و کراتینین ادرار و پ،ســما .بر این اســاس ،تزری
ناندرولون بهمدت  45روز ســبب کاهش معنادار غلظت اوره در
ادرار در گروههـای نـاندرولون همراه با ورزش نســـبت به گروه
کنتر شـــد (p<0/009؛ جـدو  .)5همچنین ،غلظت اوره در
پ،ســـمـای گروه نـاندرولون و گروه ورزش همراه با ناندرولون
نســـبـت بـه گروه کنتر افزایش معناداری دارد (.)p<0/005
گروه ورزش کاهش معناداری در سـطح پ،ســمایی اوره نسبت
بـه گروه نـانـدرولون و نـانـدرولون همراه با ورزش نشـــان داد
( .(p<0/09اگرچه در گروه ورزش سـطح پ،سمایی اوره نسبت
به گروه ناندرولون و ناندرولون همراه با ورزش کاهش معناداری
دارد ،میزان اورة گروه ورزش هنوز نسبت به گروه کنتر از نظر

آماری با ست (p<0/005؛ جدو .)5
سطح پ،سمایی کراتینین در گروه ورزش و گروه ناندرولون
همراه بــا ورزش نســـبــت بــه کنتر افزایش معنـاداری دارد
( .)p<0/009گروه نــانــدرولون کــاهش معنــاداری در ســـطح
پ،ســمایی کراتینین نســبت به گروه ورزش و گروه ناندرولون
همراه بـا ورزش داشـــت ( .)p<0/009گروه ناندرولون ســـبب
کاهش معنادار سطح پ،سمایی کراتینین نسبت به گروه ورزش
و گروه ناندرولون همراه ورزش شـده است ،اما میزان کراتینین
هنوز نســبت به گروه کنتر از نظر آماری با ســت (p<0/09؛
جدو )5
غلظـت کراتینین ادرار در تمـامی گروهها کاهش معناداری
نسبت به گروه کنتر نشان داد (p<0/009؛ جدو .)5

جدول  .5مقادیر میانگین  ±خطای معیار غلظت کراتینین و اورة پالسما و ادرار در گروههای مورد مطالعه  22روز بعد از تزریق

کراتینین و اوره

گروه کنتر

گروه ناندرولون ناندرولون همراه با ورزش ورزش

کراتینین پ،سما (میلیگرم در دسیلیتر)

0/45

0/41

0/1

0/11

کراتینین ادرار (میلیگرم در دسیلیتر)

1/4

5/4

0/1

5/4

اورة پ،سما (میلیگرم در دسیلیتر)

45

44

44

44

اورة ادرار (میلیگرم در دسیلیتر)

441

509

900

500

بحث و نتیجهگیری
مطالعة حا ــر با هدف تعیین تثثیر مصــرف ناندرولون همراه یا
بدون ورزش شــنای اجباری بر میزان تغییرات کراتنین ســرم و
اوره وتغییرات عمومی بافت کلیة موشهای صـــحرایی نر روی
نمونهای شــام  45ســر موش با میانگین وزنی  550±50گرم
انجام شـد .نتایج پژوهش حا ـر نشان داد که مصرف ناندرلون
به تنهایی ،همچنین همراه با شـــنا ســـبب افزایش معنا دار در
میزان بروزآتروفی ،التهـاب بینـابینی و گلیکوزیدی شـــد که با
اســـتفــاده از رن ـ آمیزی  H&Eو  PASانجــام گرفــت .در
بخشهای مختلف کلیه ،همچنین مصـــرف ناندرولون همراه یا
بدون شـــنای اجباری و ورزش شـــنا بهتنهایی موجب کاهش
معناداری ســـطح کراتینین ادرار و اورة ادرار نســـبت به گروه
کنتر شد و مصرف ناندرولون همراه با شنای اجباری و ورزش
بهتنهایی موجب افزایش کراتینین سرم شد.

نتایج پژوهش حا ر نشان داد که انجام ورزش شنا قادر به
جلوگیری از آســیبهای ناشــی از مصــرف ناندرولون تزریقی
نیســـت و این دارو آثـار منفی متعـددی روی بافت کلیه دارد.
یـافتـههـای این تحقی همچنین با یافتههای گابور و همکاران
[ ]99همســوســت که نشــان دادند اســتروییدهای آنابولیک
عوارض جانبی بر ســیســت های قلبی-عروقی ،کبدی ،کلیهها و
غدد درونریز دارد.
کـانونهای آماســـی یا التهابی ،گلیکوزیدی شـــدن و بروز
فیبروز بافتی در گلومرو  ،لولههای دیســتا و پروگزیما کلیه
در گروههای مصرفکنندة دارو مشاهده شد .تجمع آب ،چربی،
پروتئین یا دارو در اطراف عرور ســبب تغییر شــک ساختمان
توبولی شـــد و بـه نکروز آن نـاحیـه انجـامیـد .بهدنبا نکروز،
ســلو های التهابی در آن ناحیه تجمع مییابد و موجب ترشــح
ک،ژن درون فضای گلومرولی و توبو های دیستا و پروگزیما
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و ایجاد فیبروز در این بخشها میشـــود .وجود التهاب در یک
مح نشـاندهندة نکروز و تخریب بافت کلیه است که با نتایج
پژوهش ایرنه ریزو همسوست [.]1
افزایش ســطح ســرمی اوره (محصــو نهایی کاتابولیســ
پروتئینها در بدن) ،اســید اوریک (محصــو ســوختوســاز
پورین هـا) و کراتینین (مـادة شـــیمیایی دفعی حاصـــ از
ســوختوســاز کراتین) ،در خون نیز از شــاخکهای اصــلی
بیماریهای کلیوی اســت .افزایش ســطور ســرمی این مواد
نشاندهندة عدم توانایی کلیهها در دفع این مواد از داخ خون
اسـت .بنابراین ،سطور سرمی این مواد شاخصی برای سنجش
کارایی و عملکرد کلیوی بهکار میرود [.]95
در حا حا ـــر ،از کراتینین ســـرم برای تشـــخیک اخت،
عملکرد کلیوی اســتفاده میشــود که تحت تثثیر عوام مختلفی از
جمله سـن ،جن و میزان مصرف پروتئین تودة عض،نی است .در
نهایت ،بهترین شــاخک ارزیابی عملکرد کلیه در اندازهگیری میزان
فیلترکردن گلومرولی ورزشـــی بر اســـاس اگزوژن یا مولکو های
آنــدروژن روی کـلـرن کلیوی ،کراتینین اســــت کــه معمو
نشاندهندة مولکو های آندوژن یا درونزاست [.]94
مطالعة کریســتینا و همکاران [ ]94نشــان داد که تزری
ناندرولون باعث افزایش اوره و کراتینین ســرم میشــود که در
درمـان حیوانـات با تزری درون عضـــ،نی ناندرولون ،منجر به
بیشـــترین ســـطح پارامترهای بیوشـــیمیایی عملکرد کلیوی
میشود و احتما بهدلی جذب بهتر است.
مطالعة هایز و همکاران [ ]91نشان داد که با رفتن غلظت
پ،ســـمایی اوره نشـــانهای کلینیکا برای تشـــخیک عملکرد
ــعیف کلیه اســت ،با وجود این تغییرات غلظت پ،ســمایی
کراتینین نسـبت به اوره ،مارکری مناسبتر با حساسیت بیشتر
اســت .مطالعة هرلیتز و همکاران [ ]91بهمنظور بررســی تثثیر
اســتروییدهای آنابولیکی بر غدد درونریز ،چربی خون و کبد و
کلیه نشـان د اد که اسـتفاده از استروییدهای آنابولیکی موجب
عود پروتئینوری و نارســایی کلیه و موجب گســترش بیشــتر
گلومرولواسکلروز میشود.
[5]. Almukhtar SE, Abbas AA, Muhealdeen DN, Hughson MD.
Acute kidney injury associated with androgenic steroids
and nutritional supplements in bodybuilders. Clinical
Kidney Journal. 2015; 8(4): 415-9.
[6]. Guo F, Shao J, Liu Q, Shi Jb, Jiang Gb. Automated and
sensitive determination of four anabolic androgenic
steroids in urine by online turbulent flow solid-phase
extraction coupled with liquid chromatography–tandem
mass spectrometry: A novel approach for clinical
monitoring and doping control. Talanta. 2014; 125: 432-8.
[7]. Hosseini R, Arazi H. The prevalence of anabolicandrogenic steroid use and knowledge and attitude of
complicationstheir side bodybuilders Rasht. University of
Medical Sciences. 2011; the course of the twentieth Number
80: 34-41.
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یافتههای مطالعة صـــفا و همکاران [ ]91با هدف بررســـی
آسـیب حاد کلیه ناشی از استروییدهای آنابولیکی و مکم های
تغذیهای در بدنسـازان ،نشان داد که خطر آسیب حاد و مزمن
کلیـه بـهطور بـالقوه در افراد مصـــرفکننـدة اســـتروییدهای
آنابولیکی وجود دارد .بنابراین ،یافته های ما نشـــان می دهد ،با
وجود انجام تمرین شــنا ،اســتفاده از مقادیر ک و فرم تزریقی
استرویید آنابولیکی ناندرولون موجب آسیبهای بافتی ،التهاب،
کیستهای درونسلولی و گلیکوزیدیشدن میشود .آسیبهای
مشاهدهشده نشاندهندة مرگ سلولی ،فیبروز و تغییر شک در
بافت کلیه اسـت .این آسیبها سبب تغییر شک و سختشدن
کلیه و ازبینرفتن آن میشود.
رشـتههای فیبروزی ایجادشده در موارد شدید بهه متص
میشـــود وفیبروز پ زننده را ایجاد خواهد کرد .در نتیجة این
تغییرات بافتی میزان فیلترکردن کلیوی کاهش مییابد .مطالعة
حا ر نشان داد که مصرف ناندرولون و ناندرولون همراه ورزش
موجــب افزایش کراتینین و اورة ســـرم در گروه نــانــدرولون و
ورزش میشــود که ممکن اســت نشــانهای بالینیدر تشــخیک
عملکرد عیف کلیه باشد .همچنین ،مصرف ناندرولون همراه با
ورزش افزایش معناداری نســبت به گروه کنتر نشــان داد که
این افزایش نشـــاندهنـدة کاهش قاب توجه میزان فیلترکردن
گلومرولی و آســیب کلیوی ،بهخصــوص توبو های پروگزیما
است و مصرف ناندرولون موجب بروز اخت ،ت برگشتناپذیری
بر بـافــت کلیــه از جملـه بروز آتروفی عضـــ،نی و التهــاب در
بخشهای مختلف آن و تضـعیف سیست فیلترکردن گلومرولی
میشود.

تشکر و قدردانی
بدینوســـیله از همکاری پرســـن گروه فیزیولوژی دانشـــکدة
پزشـــکی دانشـــگـاه ارومیـه در تـدوین این مقاله تشـــکر و
سپاسگزاری میکنی .
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Abstract
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Background and Objective Abuse of anabolic steroids to increase Accepted: 2017/10/28
concerns about the harmful effects of these drugs on different organs,
including the kidneys, has been increased. Sports activities such as
swimming do not modify the effects of anabolic steroids. In this
study, the effects of anabolic steroids with or without swimming the
public and biochemical changes in renal tissue of rats were
performed.
Materials and Methods The study sample consisted of 32 male rats
Wistar, with an average weight of 20±220 g in the form of four groups
of nandrolone alone 10 mg/kg (n= 8), nandrolone and forced swim
10 mg/gr (n=8), forced swim alone (n=8) and controls (n= 8). In this
study, urine samples were collected to measure biochemical
variables. Data obtained with the software spss version 21 test. Oneway ANOVA significant level p≤0.05 was performed.
Results: H & E and PAS staining nandrolone decanoate + exercise
groups compared with control groups and sports inflammation of the
glomeruli, tubular atrophy, the number of leukocytes was more
evident.
Conclusion The results of swimming exercise show any impact on
different parts of the kidney of male rats does not allow the use of
nandrolone change in these sectors.

Keywords: coloring PAS, creatinine,
nandrolone, sports, stained H & E,
swimming, rats, urea.

