
  
  6- 1ص ص 

  11/03/87 :تاریخ دریافت

  28/08/87: تاریخ پذیرش

  

  تأثیر داروي استروییدي اکسی متولون بر فاکتورهاي کبدي و 

  سازان مرد در بدن  هماتولوژیک سرمی

 1اکبر روحانی علی

 2پور وحید ایمانی

   3فروزان زاهد منش

 4مهدي آرمندنیا

         چکیده

بدین . سازان مرد مطالعۀ اثرات داروهاي استروییدي بر فاکتورهاي خونی و کبدي در بدنهدف از این پژوهش، عبارت است از 

ساز مرد دیگر  بدن 10ساز مرد که قصد مصرف داروي استروییدي اکسی متولون را داشتند، به عنوان گروه تجربی و  بدن 10منظور 

اي شرکت نمودند و گروه تجربی عالوه  هفته 6سازي  بدن هر دو گروه در یک دورة تمرین. به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند

نمونۀ خونی قبل از . هفته از داروي استروییدي اکسی متولون نیز طبق برنامۀ مربی باشگاهشان استفاده نمود 6بر تمرین در طول 

فاکتورهاي کبدي و خونی به  گیري هفته تمرین و در انتهاي دورة تمرینی از کلّیۀ ورزشکاران گرفته شد و جهت اندازه 6شروع 

. قرار گرفت α=0.05و در سطح ) t)spss12 آزمایشگاه ارسال گردید و نتایج به دست آمده، تحت عملیات آماري با استفاده از آزمون

) WBC(و گلبول سفید ) RBC(داري از لحاظ آماري در تعداد گلبول قرمز  نتایج به دست آمده نشان داد که هیچ گونه اختالف معنی

داري در غلظت هموگلوبین، هماتوکریت،  در واحد معین حجم در هر دو گروه گنترل و تجربی مشاهده نشد؛ ولی اختالف معنی

SGOT وSGPT  ا در گروه کنترل، این فاکتورها تغییرات معنیبه عبارت دیگر، . داري پیدا نکرد در گروه تجربی مشاهده گردید؛ ام

در گروه تجربی  SGPTو SGOTکسی متولون باعث افزایش غلظت هموگلوبین، هماتوکریت، نتایج پژوهش نشان داد مصرف ا

دهد که داروهاي استروییدي احتماالً اثرات منفی بر مغز قرمز استخوان و کبد دارند و منجر به بروز  این نتایج نشان می. گردید

  . شوند ها می اختالل در این بافت

  

  SGPT. ـSGOTتولون، استروییدها، هموگلوبین، هماتوکریت،  سازان، اکسی بدن :هاي کلیدي واژه
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Abstract 
The aim of this research was to study of the effects of steroids on hematological and 
liver factors in the male bodybuilders.Ten athlete bodybiulders served as the 
experimental group, those who were taking Oxymetholone drug during a period of 6 
weeks exercise training, and 10 athletes (only exercise training)  served as the control 
group. Blood samples were taken before and after the athletes took the drugs and 
training. Considering the pre-test and post-test, the data were studied by using t-teas. 
The results showed that at the level of  α= 0.05, there was significant difference in the 
concentration of Hb, HCT, SGOT and SGPT in experimental group. Also there was no 
significant difference in RBC and WBC in both experimental and control groups. .In the 
other hand, steroids abusing increase Hb,HCT,SGOT and SGPT in the serum.These 
results show that steroiddrugs can have negative effects on the bones and liver tissues. 
 
Keywords: Bodybuilders, Oxymetholone, Steroids, RBC, WBC, Hb, HCT, SGOT, 
SGPT 
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  مقدمه

المللـی و نیـز در    هـاي بـین   نـه تنهـا در رقابـت    )AAS(اسـتروییدي  داروهـاي   ةنشد ه و کنترلروی مصرف بی

ایـن    مصـرف  ةهاي زیادي نیز از رشد فزایند بلکه گزارش است؛ي کنترل دوپینگ بسیار مورد بحث اه سازمان

 )1985، آلن 2000یسالیس . (داروها در بین ورزشکاران عادي ارائه شده است

متوالی در طول چندین سال  ةصورت یک دوره مدت و یا ب کوتاه ةکه در یک دورAASاروهايد

  . )1380زاده  فرج( گذارند بر جاي می ودشوند، اثرات جانبی گوناگونی را از خ مصرف می

هاي کبدي، تأثیر نامطلوب بر فاکتورهاي  عوارضی همچون آسیب AASمدت داروهاي مصرف کوتاه

 این داروها معموالً  پذیرند در حالی که مصرف بلندمدت برگشت ی را در پی دارد که عموماًدد جنسخونی و غُ

  )2000یسالیس. (گذارند پذیري را بر جاي می نا اثرات بلندمدت و برگشت

مدت به میزان چند هفتۀا چند ماه  این داروها بر روي مصرف کوتاه  مصرف ۀاکثر تحقیقات در زمین

هاي کبدي تغییرات در میزان  پذیري همچون تغییر آنزیم اثرات جانبی برگشت ه عموماًانجام گرفته است ک

 )1990اکونورو فریدل (و سطوح تستوسترون خون گزارش شده است  ها لیپو پروتیین

 AASمصرف داروهاي  ،هاي آزمایشگاهی به مدت شش ماه بلندمدت بر روي موش ۀدر یک مطالع

میر در  سال پس از مصرف دارو، میزان مرگ و یک است،اله در انسان س 15مصرف  ةکه معادل یک دور

، 1997برونسون . (بود% 12 ،این میزان ، در حالی که در گروه کنترل ؛بود% 35 ،کننده هاي گروه مصرف موش

  ). 1998وود 

اثرات جانبی بر روي قلب نیز گزارش شده است  ،چنین در مطالعات بر روي حیوانات آزمایشگاهی هم

که احتمال دارد به استراحت است بطن چپ قلب  ةکه عبارت است از حجیم شدن دیوار) 1998سولیوان (

  . )1989اورهایزن . (دیاستول قلب آسیب رساند

ترین داروي  ويتأثیر مصرف شش هفته داروي استروییدي اکسی متولون که قَ ،حاضر ۀدر مطالع

سازان مرد مورد  ارامترهاي آزمایشگاهی خون و کبد در بدناین خانواده است، بر روي تغییرات پ  خوراکی از

  . گرفتبررسی قرار 

  

  پژوهش شناسی روش

این   جهت شرکت در سازي شهر تهران هاي بدن از باشگاه سازي و پاورلیفتینگ بدن ۀورزشکار مرد رشت 20

  . مطالعه داوطلب شدند

نفر  10انتخاب شدند و  ،شرکت کردندسازي  نفر به عنوان گروه کنترل که فقط در تمرینات بدن 10

. انتخاب گردیدند ،نیز به عنوان گروه تجربی که عالوه بر تمرین از داروي اکسی متولون نیز استفاده کردند

 3/72سانتی متر و وزن  7/173سال و میانگین قد  3/21ی داراي میانگین سنّ ،هاي گروه تجربی آزمودنی

سانتی متر و وزن  9/171میانگین قد  سال و 5/21ی داراي میانگین سنّ هاي گروه کنترل و آزمودنی ؛کیلوگرم

  . کیلوگرم بودند  6/72
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 ،این مطالعه  و انجام یا عدم انجام اند این دارو را داشته  قصد استفاده از ،الزم به ذکر است که گروه تجربی

ن توافق ان تنها با داوطلباقحقّو م است ها مبنی بر مصرف داروي اکسی متولون نداشته تأثیري در تصمیم آن

نمونه خون گرفته  ها آنکردند که قبل از شروع مطالعه و پس از پایان شش هفته تمرین و مصرف دارو از 

مورد   یک پزشک عمومی به وسیلۀ  کننده در طرح از لحاظ سالمت عمومی شرکت 20 تمامی چنین هم. شود

  . گردید ییدأوسیلۀ پزشک ت سالمت کامل آنان به که اند معاینه قرار گرفته

  

  آوري اطّالعات جمع ةشیو

گیري  خون ،مشخّصات ۀنام نامه و پرسش کننده در پژوهش پس از گرفتن فرم رضایت داوطلب شرکت 20از 

راحت گرفته  سی سی از ورید ساعد دست چپ در حالت نشسته و کامالً 5خون به میزان  ۀنمون. عمل آمده ب

گروه کنترل در . سازي پرداختند جلسه به تمرین شدید بدن 4اي  هفته و هفته 6ت شد و سپس داوطلبان به مد

که گروه تجربی در دورة تمرین از داروي استروییدي اکسی  در حالی ؛دورة تمرین از هیچ دارویی استفاده نکرد

مرتبه و  4ي ا هفته ،میزان مصرف دارو. استفاده کردند ،است  میلی گرمی 50هاي  صورت قرصه متولون که ب

در ) در روزهاي تمرین(ل شروع شد و تا روزي دو قرص او ۀقرص در هفت 4/1صورت ه صبح روز تمرین ب در

 . ششم ادامۀافت ۀهفت

ماه قبل از شروع تحقیق از هیچ نوع  4 ها در طی آن ،داوطلبان ۀالزم به ذکر است که بر اساس گفت

اي یک مرتبه به وسیلۀ پزشک  هفته ،تحقیق ةدور طی ،داوطلبان ۀیکلّ. داروي نیروزایی استفاده نکرده بودند

پس از . اطمینان حاصل شود ،پژوهش ۀها جهت ادام آن  مورد معاینه قرار گرفتند تا از سالمت عمومی  عمومی

گیري  خون داًمجد ،کنندگان شرکت ۀیهفته تمرین و در اوج مصرف دارو به وسیلۀ گروه تجربی از کلّ 6پایان 

هاي خون جهت تعیین غلظت  نمونه ،آزمون آزمون و پس گیري پیش خون ۀدر هر دو مرحل. به عمل آمد

به آزمایشگاه ارسال شد و اطّالعات   سرمی کبدي SGPT و SGOTهموگلوبین، هماتوکریت، فعالیت آنزیم 

 ۀمستقل جهت مقایس tاین تحقیق از آزمون   در. آوري گردید ات آماري جمععملیدادن الزم جهت انجام 

ها بین دو  میانگین ۀهمبسته براي مقایس  tطور جداگانه و نیز از آزمونه ها در گروه تجربی و کنترل ب میانگین

افزار  این آزمون با استفاده از کامپیوتر و از طریق نرم  اعمال آماري ۀیکلّ. گروه کنترل و تجربی استفاده شد

SPSS ستانجام گردیده ا.  
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  اه یافته

  . دهد هاي زیر نتایج به دست آمده را پس از انجام عملیات آماري نشان می جدول

  

  نتایج آماري در گروه کنترل. 1جدول 

  تعداد آزمودنی  متغیرها
  میانگین

  t جدول  t محاسبه شده
  بعد از تمرین  قبل از تمرین

Hb 10  15 .21 15 .62  0 .645  1 .78  

HCT  10  45 .34  46  1 .436  1 .78  

RBC 10  103×6 .12  103×6 .53  1 .213  1 .78  

WBC  10  103×6 .7  103×7 .6  1 .699  1 .78  

SGOT  10  23 .46  22 .67  0 .963  1 .78  

SGPT  10  26 .64  27 .45  0 .467  1 .78  

  

داري از لحاظ آماري در متغیرها در گروه کنترل  شود هیچ گونه تغییر معنی همان گونه که مشاهده می

  . اند، رخ نداده است سازي شرکت کرده هفته در تمرین بدن 6که تنها 

  

  نتایج آماري در گروه تجربی. 2جدول 

  

  متغیرها

  

تعداد 

  آزمودنی

  میانگین
محاسبه 

  t شده
 جدول

t  
قبل از تمرین و 

  مصرف دارو

بعد از تمرین و 

  مصرف دارو

Hb 10  15 .74  16 .61 *1 .845  1 .78  

HCT  10  46 .35  51 .12  3 .7*  1 .78  

RBC 10  10³×5 .66  10³×5 .12  1 .126  1 .78  

WBC  10  10³×6 .87  10³×8 .4  1 .707  1 .78  

SGOT  10  20 .75  33 .75  1 .96* 1 .78  

SGPT  10  27 .5  43 .62  2 .27*  1 .78  

 
در گروه  SGPTو  SGOTدهد که غلظت هموگلوبین، هماتوکریت،  اطّالعات جدول فوق نشان می

  . α) = 05/0.  (داري کرده است هفته تمرین و مصرف داروي اکسی متولون، تغییرات معنی 6 تجربی پس از

  نتایج آماري بین گروه کنترل و تجربی. 3جدول 
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  تعداد آزمودنی  متغیرها
  میانگین

  t جدول  t محاسبه شده
  تجربی  کنترل

Hb  20  15 .62  16 .61  1 .868*  1 .78  

HCT  20  46 51 .1  2 .12*  1 .78  

RBC 20  10³×6 .53  10³×6 .12  1 .206  1 .78  

WBC  20  10³×7 .6  10³×6 .87  1 .136  1 .78  

SGOT  20  22 .67  33 .75  1 .927*  1 .78  

SGPT  20  27 .45  43 .62  2 .876*  1 .78  

  

داري در پس آزمون بین گروه تجربی و کنترل  دهد که تغییرات معنی نشان می 3نتایج جدول 

 6در گروه تجربی پس از  SGPTو  SGOTه عبارت دیگر غلظت هموگلوبین، هماتوکریت، ب. شود مشاهده می

  . داري کرده است هفته تمرین و مصرف داروي اکسی متولون نسبت به گروه کنترل، تغییرات معنی

)05/0 = (α0   

 

  گیري و نتیجه بحث

اکتورهاي خونی و کبد سی تأثیر مصرف داروي استروییدي اکسی متولون، فربر ،این تحقیق  هدف از

این پژوهش از دو گروه کنترل و تجربی استفاده شده بود که گروه کنترل   در. این داروها بود  کنندگان مصرف

این تمرینات از داروي   سازي شرکت کردند و گروه تجربی که عالوه بر شرکت در فقط در تمرینات بدن

  . استروییدي آکسی متولون نیز استفاده کردند

آلکس اورهازون . ها بر خون و کبد انجام شده است این دارو  هاي گوناگونی بر روي تأثیر پژوهش

را در  HGBافزایش در میزان % 5در تحقیق خود داد، این زمینه انجام   از چند تحقیق جامعی که در )2003(

هماتوکریت در  افزایش% 9چنین  هم ؛%)52/5(همخوانی دارد  ،گروه تجربی گزارش کرد که با تحقیق حاضر

افزایش تعداد گلبول سفید در گروه % 33افزایش در تعداد گلبول قرمز در گروه تجربی و % 8گروه تجربی، 

افزایش در % RBC ،24/10افزایش در % 12/8. (همخوانی دارد ،این تحقیق  تجربی را گزارش کرد که با نتایج

HTC ،27/22 % افزایش درWBC ( 

داري را  آلن در تحقیق خود افزایش معنی. هاي مشابهی را ارائه داد زارشدر تحقیق دیگري آلن نیز گ

گزارش کرد که  ،در گروه تجربی که از داروي تستوسترون استفاده کرده بودند HGB ,RBC ,WBCدر میزان 

  . همخوانی دارد ،این تحقیق  با نتایج

گزارش کرد  SGPTو  SGOTهاي  داري را در فعالیت آنزیم افزایش معنی ،اورهایزن در تحقیق خود

دار را  این افزایش معنی  در تحقیقی در 1990چنین کوئونر در سال  هم. همخوانی دارد ،این تحقیق  ایجتکه با ن

  . همخوانی دارد ،ها گزارش کرد که با تحقیق حاضر نزیمآاین   در فعالیت
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مصرف داروي اکسی متولون با  ماالًشود که احت گیري می مده چنین نتیجهآست ه دبا توجه به نتایج ب

 این  از طرفی با توجه به. شود باعث افزایش غلظت هموگلوبین و هماتوکریت می ،تأثیر بر مغز قرمز استخوان

هاي  با تأثیر بر کبد و تخریب احتمالی سلول این دارو احتماالً، باشد که کبد بافت هدف براي اکثر داروها می

  . شود هاي آن می مینزآباعث افزایش غلظت  ،نآ

مصرف استروییدها عالوه بر سایر اثرات جانبی با تأثیر بر مغز قرمز استخوان و  ،یطور کلّه ب از این رو

  . شود ها می این بافت  باعث بروز اختالل در ،بافت کبدي
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