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چکیده

لـذا  ،باشـیم مختلف میامروزه علی رغم تدابیر مختلف جهانی جهت پیشگیري از مصرف داروهاي استروئیدي،شاهد مصرف روز افزون این مواد توسط ورزشکاران رشته هاي 
تحقیـق  . آندروژنیک بر میزان آنزیم هاي کبدي و آلبومین خون ورزشکاران رشته پـرورش انـدام مـی باشـد    -استروئیدهاي آنابولیکاثر هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی 

گـروه شـامل گـروه    3می باشد که در قالب ) 79.17±11.7: سانتی متر،  وزن174.49±9.2:سال ، قد 26.58±4.8: سن (مرد 30در برگیرنده است ،یحاضر که از نوع عل
، و گروه سوم ورزشکاران بدون سـابقه  =n2)10(گروه دوم ورزشکاران با سابقه مصرف و دو ماه دوري از مصرف استروئید=n1)10(اول ،ورزشکاران در حال مصرف استروئید

صبح تهیه شدند همچنین جهت تعیین میزان انـدازه و قـدرت   8ساعت ناشتا ، در ساعت 12ردن نمونه هاي خونی پس از سپري ک. تقسیم شدند=n3)10(مصرف استروئید 
نتـایج  .تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیري از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی صورت پـذیرفت .و محیط عضالنی استفاده شد1RMعضالنی ، از آزمون 

در  AST,ALT)(همچنین میزان تخریب این دو آنـزیم ) > p%5(در گروه اول نسبت به دو گروه دیگر بود ) ALT,AST(ب باالتر  دو آنزیم حاصل از این تحقیق مبین تخری
دار خـون در هـر سـه گـروه در حـد معمـول بـود ومیـزان تغییـرات آن معنـا           (ALP)امـا میـزان تفـاوت آلبـومین و     ) > p%5(درگروه دوم نسبت به گروه سوم بیشـتر بـود   

تفاوت دور ران و دور بازو و دور سینه فقط در دو گروه ) >p%5(قدرت عضالنی در گروه اول باالتر از دو گروه دیگر بود و در گروه دوم نیز باالتر از گروه سوم بود).<p%5(نبود
داروهاي استروئیدي تاثیرات مخربی ).<p%5(ی نداشت و معنا دار نبودو نسبت آن در دو گروه اول و دوم تفاوت چندان) >p%5(اول و سوم و دو گروه دوم و سوم معنا دار بود 

یبانگیر افراد استفاده کننده می بر  سلولهاي کبد از خود به جاي  میگذارند به طوري که حتی پس از دو ماه دوري از مصرف این مواد، عوارض ناشی از مصرف آنها  همواره گر
.ی بیش از هر زمانی محسوس می باشدباشد، لذا تدوین برنامه هاي جامع آموزش

سوء مصرفاندام،پرورشآلبومین،استروئید،کبد،هايآنزیم:واژه گان کلیدي 

مقاله پژوهشی
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مقدمه 

امروزه دوپینگ و بهره گیري از مواد نیروزا به معضل پیچیـده اي در ورزش  تبـدیل   

ل انکـار  آندروژنیک غیر قاب–شده است که در این بین نقش استروئید هاي آنابولیک 

آنابولیک یک کلمه یونانی می باشد و اشـاره بـه رشـد تـدریجی و سـاخته      .می باشد

شدن دارد و آندروژنیک با تحریک کارایی جنسی مرتبط است و مسبب بروز صـفات  

براي درمـان هایپوگنادیسـم و   1930در اواخر دهه کهAAS1.)1(مردانه نیز میباشد

لین بار در پزشـکی، بـراي درمـان بیمـاري     کمبود تستوسترون کافی ساخته شدند، او

هایی نظیر بلوغ تاخیر یافته ،ضعف جسمانی ، ناتوانی جنسی  و سایر بیماري ها مورد 

ی تواننـد رشـد   مAASدر همان زمان دانشمندان دریافتند).3-2(استفاده قرار گرفتند

شـاف  پس از ایـن اکت . ماهیچه هاي اسکلتی را در جانوران آزمایشگاهی تقویت کنند

وزنه برداران و بدن سازان و سپس ورزشکاران سایر رشته هاي ورزشـی  ین بارنخست

.)4(این ترکیبات را مورد استفاده قرار دادند

بطور چشـمگیري  1960-1950از ترکیبات استروئیدي در دهه هاي بهري گیري از 

کمیتـه بـین المللـی   1975بطـوري کـه در سـال    .)5(در ورزشکاران رواج پیدا کـرد 

المپیک استروئیدها را در فهرست داروهاي ممنوعه وارد کرد و از این تـاریخ بـه بعـد    

آندروژنیک در ورزش و فعالیتهاي ورزشی -بود که استفاده از استروئید هاي آنابولیک

)4(ممنوع اعالم شد

آنـدروژنیک یـاد   -تستوسترون که از آن به عنوان پدر اغلب استروئید هاي آنابولیـک 

به استحصـال رسـید و پـس از    ) 1935(2بار توسط  بوتننت و همکارانمیشود، اولین

آن استفاده از این هورمون بی آنکه منع قانونی داشته باشد براي درمان بیماري هاي 

)7-6(.خاص و براي تقویت عمومی و تخصصی  مرسوم شد

با طیـف گسـترده اي از عـوارض جـانبی شـامل ،جـوش وآکنـه        AASسوء مصرف 

باروي و عقیمی ،ژنیکو ماستی ،پرخاشگري ،ریزش مو و رشد موهاي زائـد  پوستی ،نا

،مشکالت کبدي ،آتروفی بیضه ،کلفت شدن صدا و هـایپرتروفی کلیتـوریس همـراه    

است ،که در این بین آسیب هاي کبدي بیشترین سهم را به خود اختصاص داده انـد  

ترین عضو بدن مـی  بعد از پوست بزرگوبزرگترین غده بدن استکبد.)8-9-10(

در بسـیاري از اعمـال   ایـن ارگـان  . باشد که در زیر پرده دیافراگم قرار گرفتـه اسـت  

شته و همچنین محـل نشـر   متابولیکی از جمله پروتئین سازي و سم زدائی شرکت دا

، آسـپارتات آمینــو  )ALT(آالنـین آمینـو ترانسـفراز    آنـزیم هـاي مختلفـی از جملـه     

1 Anabolic- Aandrogenic Steroids
2 Butenandt et al

هـر سـه آنـزیم    .)12و11(مـی باشـد  )ALP(ن فسـفاتاز  آلکـالی و) AST(ترانسـفراز 

(AST,ALP,ALT)  به طور گسترده در کبد وجود دارند که ورود هر گونه آسیب بـه

.)12(انتشار این آنزیم ها در جریان خون می شودسلولهاي کبد باعث

آلبـومین مـی باشـد کـه عمـده تـرین       همچنین کبد مسئول ساخت پروتئینی به نام 

است و ضمن محافظت از سلول ها در برابر رادیکال هاي آزاد و سموم پروتئین خون 

. دفعی ،به عنوان بافري عمده در بدن عمل میکند و تعادل اسمزي را حفظ می کنـد 

و هورمون هـا  مواد معدنیها، ویتامینال بسیاري ازقعالوه بر آن، آلبومین باعث انت

لذا استروئید هایی که در تعامالت اسمزي ،دخالت میکنند ) 14و13.(در خون می شود

).7(میتوانند فعالیت آلبومین را تحت شعاع قرار دهند

انجام شده توسط از جمله تحقیقات صورت گرفته در این حیطه می توان به  تحقیق

شهرستان جهرم رشته پرورش اندام ورزشکار 20که بر روي) 1389(دري و همکاران

افزایش فاکتورهـاي خـونی همچـون    که نتایج آن مبین اشاره نمود ،صورت گرفت،

اسـتروئیدهاي  خـوراکی   اسـتفاده از  در اثر هماتوکریت ، هموگلوبین و رتیکولوسیت

.)15(بوده استاکسی متولون و متاندرستنولون

بر روي پرورش اندام کاران ) 2008(و همکاراننیکلدر تحقیقی که توسطهمچنین 

حتـی پـس از سـه سـال دوري از     مبتال به آدنوم کبد صورت گرفـت مشـخص شـد   

تومـور هـاي کبـد وابسـته بـه      ,با از سرگیري مصرف اسـتروئید هـا  ،AASمصرف

.)16(آندروژن توسعه پیدا میکنند

اندام که از نظر فراوانی ورزشـکاران بسـیاري را تحـت پوشـش قـرار      ورزش پرورش

میدهد به علت ماهیت آن ،بیشترین شیوع مصرف استروئید ها را به خـود اختصـاص   

و این عامل،خطر تهدید جوانـان کشـور  بـه مصـرف نـا آگاهانـه       ) 18و17(داده است

ـ     ،لذا استروئیدها را دو چندان میکند  رات ناشـی از سـوء   در ایـن مقالـه بـه بررسـی اث

و میزان تغییرات آنزیم هاي کبدي و آلبومین خـون پرداختـه میشـود   AASمصرف 

بلکه از نتایج  حاصل بتوان  ضمن پیش گیري از مصرف هرچه بیشتر این مواد،  به ،

ارتقاء سطوح آگاهی ورزشکاران  این رشته در خصوص عوارض و پیامد هـاي ناشـی   

.این مواد کمک نمودمصرفاز 

شناسیروش 

30است ، و جامعـه آمـاري آن متشـکل از    پس از وقوعپژوهش حاضر از نوع علی

سـانتی  174.49±9.2:سـال ، قـد   26.58±4.8: سـن  (ورزشکار رشته پروش اندام 

در شهر مشهد می باشد که در قالب سه گـروه ده نفـره ،   ) 79.17±11.7: متر،  وزن
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که حداقل دو هفته  قبل از تهیه (AASف شامل گروه اول ورزشکاران در حال مصر

، گـروه دوم شـامل ورزشـکاران بـا     ) نمونه خونی اقدام به شروع  مصرف کرده بودند

و گروه سوم شامل ورزشـکاران  و دو ماه دوري از مصرف دارو ،AASسابقه مصرف 

قابل ذکر است کلیـه ورزشـکاران اسـتفاده    تقسیم شدند ،AASبدون سابقه مصرف

ژوهش ضمن شرکت داوطلبانه ، داراي الگوي مـنظم تمـرین و حـداقل دو    شده در پ

.سال سابقه تمرین بودند

شـامل  در نـوع تزریقـی   اسـتفاده کننـده  دو گـروه اشکال دارویی اسـتفاده شـده در   

متانـدیون و  و در نـوع خـوراکی شـامل ،   ،ناندرولون دکانوات، ، ،تستوسترون انانتـات 

منتخب طرح  فاقد هرگونه بیماري خونی یا کبـدي بـا   آزمودنیهاي.نیز بوددیانابول

1زمینه ارثی بودند که جهت ارزیابی میزان سالمت آنها از پرسشنامه ویـژه تندرسـتی  

.استفاده شد 

در خصوص جمع آوري اطالعـات مربـوط بـه مشخصـات آنتروپـومتریکی و سـابقه       

ل از نمونه گیري اقـدام  تمرین و میزان استفاده استروئید ها در آزمودنیها ،چند روز قب

سـاعت  48به جمع آوري اطالعات شد، ضمن آنکه از آزمودنی هـا خواسـته شـد در    

از دستور غذایی تعریف شده مربـوط  (قبل از انجام نمونه گیري از هرگونه نا پرهیزي 

دوري نمـوده و از انجـام تمرینـات بـا شـدت بـاال و آسـیب زا پرهیـز         ) به گروه خود

صـبح در  8سـاعت بصـورت ناشـتا ، سـاعت     12از طی کردن آزمودنی ها پس .کنند

محل آزمایشگاه جهت تهیه نمونه هاي خونی حاضر شدند و پس از اقتباس اطالعت 

مورد نیاز از آنها ، در حالت دراز کـش قـرار گرفتنـد و توسـط کارشـناس آزمایشـگاه       

.آنها گرفته شدکوبیتال میزان ده سی سی خون از ورید 

و آلبومین خـون  (AST2,ALT3,ALP4)کبدي میزان آنزیم هاي جهت اندازه گیري 

استاندارد DGKCو فدراسیون شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی ) IFCC( روش  از 

CRONIX 801بادستگاه اتوآناالیزر  (انجمن بیوشیمی آلمان  –AT  ساخت کشـور

شـرکت  استفاده شد و کیت مورد استفاده در کلیه آزمایشات پـژوهش سـاخت   ) آلمان

.پارس آزمون بود 

از متـر  ) حجم عضالت بازو  ،سینه و ران (جهت بر آورد محیط عضالنی ورزشکاران 

استفاده شد که این عمل به فاصله یک هفته بعـد از  بدون خاصیت کشسانی نواري

خون گیري صورت پذیرفت همچنین ارزیابی قدرت آزمودنی ها توسط آزمـون یـک   

1 Par Q and you
2 aspartate aminotransferase
3 alanina aminotransferase
4 Alkaline phosphatase

اصلی ،اسکوات ،لیفت و پرس سینه مورد سـنجش قـرار   در سه حرکت 5تکرار بیشینه

.گرفت 

در تجزیه وتحلیل آماري ضمن انقیاد کمی داده ها ، و مقایسه نتایج به روش تحلیل 

اسـتفاده  19نسخه SPSSاز نرم افزار 7و آزمون هاي تعقیبی6واریانس یک طرفه

شد

نتایج

بـین عـدم رابطـه معنـا دار بـین      برآیند اطالعات از نمودار و جدول شـماره یـک ، م  

و سطوح آلبومین خون در نتایج حاصل از این تحقیق می باشد، چـرا  AASمصرف 

تفاوت معنا داري ،)در حال مصرف استروئید(گروه اول که میزان تغییرات آلبومین در 

همچنین بـین  .)<p%5(نداشت ) سابقه مصرف و دو ماه دور از مصرف(با گروه دوم 

ــدون ســابقه مصــرف(ومگــروه اول و ســ ــا دار  ) ب ــاوت معن ــروه دوم و ســوم تف و گ

).<p%5(نبود

AST,ALT(، در خصـوص آنـزیم هـاي کبـد     1نمـودار طبق آمار بدست آمده در 

ALP, ( آسپارتات آمینوترانسفراز دو آنزیم(AST) و آالنین آمینوترانسـفراز(ALT)

همچنین میـزان  ). >p%5(گر باالتر بودگروه اول به طور معنا داري از دو گروه دیدر 

امـا   ) >p%5(این دو آنزیم در گروه دوم از گروه سوم باالتر بود و اختالف معنا دار بود

در هر سه گروه اختالف چندانی نداشـت و معنـا دار   (ALP)تغییرات آلکالین فسفاتاز

.)<p%5(نبود

5 1RM
6 ANOVA
7 LSD
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کوات ،پـرس  اسـ (در خصوص قدرت عضالنی آزمودنی ها که از سه حرکـت اصـلی   

رشته پاورلیفتینگ جهت سـنجش آن اسـتفاده شـد ، اخـتالف قـدرت      ) سینه ، لیفت

آزمودنی ها  در هر سه حرکت در گروه اول از گروه دوم و سوم بیشتر بود و اخـتالف  

ضمن آنکه  آزمودنی ها در گروه دوم نسبت بـه گـروه سـوم از    ) >p%5(معنا دار بود

). >p%5(اختالف بین دو گروه نیز معنا دار بودرکوردهاي بهتري برخوردار بودند و 

تفـاوت معنـا   ) دور سـینه ،دور بـازو ،دور ران  (از نظر حجم عضالنی در هر سه اندازه 

امـا اخـتالف حجـم عضـالت بـین      ).<p%5(داري بین گروه اول و دوم مشاهده نشد

).  >p%5(گروه اول و سوم و همچنین بین گروه دوم و سوم معنا داربود

سطح ) (ده ها در جدول به صورت میانگین و انحراف از استانداردثبت دا(

معنا داري *: معنا داري بین گروه اول و دوم ،: ¶		)= p%5(معنا داري 

معنا داري بین گروه اول و سوم: £بین  گروه دوم وسوم ، 

بحث  و نتیجه گیري

است ، که صورت گرفتهAASدهه هاي متمادي آزمایشات و مطالعات زیادي روي 

اکثر آنها در اتفاق نظري واحد کبد را بـه عنـوان بافـت اصـلی هـدف آسـیب هـاي        

کبـد داراي  چـرا کـه   ) 8(محتمل و ناشی از بهره گیري این مواد ،معرفی نمـوده انـد  

گیرنده هاي آندروژنی فراوانی است که این گیرنده ها در برابـر اسـتروئید هـایی کـه     

از طرفی کبد محل اصلی بـراي متابولیسـم   ند،می باشوارد این عضو میشوند حساس

مصرف داروهاي استروئیدي  میتوانـد یکـی از عوامـل بـه     از این رو استروئید هاست 

.)19(وجود آورنده آسیب در کبد باشد

صورت ) 2004(که توسط  ال سراگ و همکارانتحقیقات مختلفی از جمله تحقیقی

بـه علـت خـواص    نشان از فرکانس باالتر ایـن آسـیب هـا در جـنس مـذکر     گرفت،

و ابتال بـه  تومورهاي کبدياحتمال افزایش  دارد که این مسئلهآندروژنیک بیشتر ، 

با این حـال  )20(میکنددر  مردان تقویت سرطان کبد و مشکالت کبدي را،هپاتیت

بهمیشوندتهیهخوراکیمصارفبرايکهنیکآندروژ_آنابولیکهاياستروئیداغلب

کبـد بـراي خـود شیمیاییساختماندرمتیلیااتیلهايگروهیاگروهداشتنواسطه

1آلکیلیآلفا-17را به دو گروه عمده AASدر واقع میتوان)6(میباشندسمیبسیاري

تقسـیم  ) سـیل بـا گـروه هیدروک  (2بتـا -17یا استرهاي ، و)با گروه  اتیل و یا متیل( 

درعمـدتاَ کـه هـا اسـتروئید شـیمیایی سـاختار بـه متیلگروهفزودنا)22-21(نمود

برابـر دراستروئیداثرحفظمنظوربه)1شمارهشکل(میشوداعمال17کربنموقعیت

، باشد و در صورتی که با این ترفندمی 3Hydroxysteroid-beta-17آنزیم

ساختار شیمیایی استروئید ها را از گزند این آنزیم نجات ندهیم پس از اثر کردن ایـن  

ر ساختار شیمیایی استروئید ها ،عمالّ چیزي از این ساختار باقی نخواهد مانـد  آنزیم ب

و استروئیدهاي وارد شده به دستگاه گوارش در اولین برخورد با این آنـزیم متالشـی   

سـاختمان اسـتروئید هـایی از قبیـل     اعمال این تغییـرات در  از این رو )23(میشوند

درولون و دیانابول میتواند یکی از مهمتـرین  اکسی متولون ، متیل تستوسترون ،اکسان

)7(در خون باشدافزایش میزان آنزیم هاي کبدیلدال

1 17.alpha.-Alkyl
2 17.beta.-hydroxy-1
3 17 beta hydroxysteroid dehydrogenase

میزان آنزیمهاي کبد ،آلبومین خون ،حجم عضالنی ،قدرت آزمودنی ها:1جدول شماره 
گروه سومدومگروهگروه اولداريمعنامتغیرها
£7.1±42.72.6±38.504±30.4*¶(AST)يآنزیم کبد

(ALP)17±.20421±19926±194
(ALT)¶*£9.1±43.94.1±35.43.4±29.4

0.3±4.250.4±4.110.6±3.98(Albumin)فاکتور خونی
CM(*£4.5±96.13.8±95.34.7±88.6(دورسینه 

CM(*£3.2±584.1±574.2±52(دور ران محیط عضله
CM(*£4.2±404.7±39303±34(دور بازو
KG(¶*£15.6±11814.8±9014.1±72(اسکوات

£9.3±9610.6±8116.3±62*¶(KG)پرس سینه قدرت
Kg(¶*£21.4±13519.7±11621.4±101(لیفت 

12



خونآلبومینوکبديهايآنزیممیزانبرآندروژنیک–آنابولیکهاياستروئیدمصرفسوءازناشیاثرات

18-9): 2(1مدیریت و فیزیولوژي ورزشی شمال، ). 1392. (کتابدار، ب.دهباشی، م.ارشیدلمیر، 

در مـورد افـرادي   و بیماري هاي کبدي،AASمصرف مربوط بههايگزارشاغلب 

هـاي طـوالنی تحـت    آلفا آلکیلی بـراي سـال  -17استروئیدهاي خوراکی بااست که

بتـا آلکیلـی  -17مصرف کننده اسـتروئیدهاي  ورزشکاراندر اما . داندرمان قرار گرفته

مطالعاتی که به بررسی اکثرهرچند ).24(است شدهنگزارشتومور و یا کیست کبدي 

اند بیشـتر تغییـرات را   بیوشیمیایی خون ورزشکاران مصرف کننده این داروها پرداخته

گـزارش  (ALT)مینوترانسفراز، آالنین آ(AST)درآنزیمهاي آسپارتات آمینوترانسفراز

.)26-25(کرده اند 

(ALT)و نتایج پژوهش حاضـر نیـز اشـاره بـه افـزایش سـطوح سـرمی دو آنـزیم         

باسابقه مصـرف و  (و دوم ) در حال مصرف(در خون ورزشکاران گروه اول(AST)و

ASSدارد که نشان از آسیب سلولهاي کبد در اثر مصرف ) دو ماه دوري از مصرف

) 2004(1ه این موضوع با تحقیق صورت گرفته توسط سـوکاس و همکـاران  کاست

که به صورت موردي بر روي دو ورزشکار رشـته پـرورش انـدام بـا سـابقه مصـرف       

اندك بین دوره اي ،صورت پذیرفت همسو می باشد چرا کـه  طوالنی و با وقفه هاي 

در در این تحقیق وجود گره هـاي کبـدي و بـاال بـودن سـطوح آنـزیم هـاي کبـد        

).27(ها مشهود بودآزمودنی

1 SOCAS ET.AL

اختالف میزان این آنزیم هـا بـین دو گـروه    در  نتایج بدست آمده ،نکته قابل توجه

به نظر میرسد با ترك مصرف استروئید ها ،سطوح  دو اول و  گروه دوم می باشد که 

در خون کاهش معنا داري پیدا میکنند،چرا که علی رغم بـاالتر  (AST ,ALT)آنزیم 

) بـدون سـابقه مصـرف   (بودن میزان این  آنزیم ها در گروه دوم  نسبت به گروه سوم

ـ    ا کمـی  میانگین نتایج آن در حد باالي رنج نرمال اندیکس هـاي آزمایشـگاهی و ی

) ALT(باالتر از آن جاي گرفت که این مسـئله در خصـوص آالنـین آمینوترانسـفراز     

از این رو شاید بتوان از نتایج این تحقیق اینگونه برداشت نمود که .کامال مشهود بود

سطوح آنزیم هاي کبد در خون به حـد نرمـال خـود نزدیـک     AASبا ترك مصرف

یم کامل آن نیاز به صرف مدت زمان زیادي میشوند هر چند به نظر میرسد براي ترم

از سوي دیگر مصرف استروئیدها منجر به افـزایش احتبـاس آب و سـدیم در    .هست

میتوانند در تعادل اسمزي مایعات بدن تغییـر  ASSاز این جهت)28(بدن نیز میشود

نقش مهمـی  دارنـد را   تنظیم آن ایجاد کرده و پروتئین هایی از قبیل آلیومبن که در 

).29(تحت تاثیر قرار دهند

نکته قابل توجه در این پژوهش عدم تفاوت خاص در سطوح آلبومین خون هـر سـه   

گروه بود که اختالف معنا داري در سه گروه مشاهد نشد، که شاید بتوان دلیـل آن را  

برخی اسـتروئید  چرا که ناهمگونی در نوع استروئید مصرفی آزمودنیهاي طرح دانست 

بـه افـزایش احتبـاس مایعـات     2از قبیل وینسـترول ابولیک بیشتر ، ي با خواص آنها

2 winstrole-stanazolole
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بـه  1ماننـد اسـتندرون  آنـدروژن  درون سلولی می انجامد و برخی دیگر از مشتقات 

کـه تقابـل تـاثیرات مبتنـی بـر      محتبس شدن آب در مایع میان بافتی کمک میکند

در نتیجه آلبـومین  وخونکیاُنکُتفشارمصرف این مواد تغییرات نا محسوسی را بر  

).6-30(پدیدار میسازد 

ــکلتی   AASمصــرف  ــوده عضــالنی اس ــزایش ت ــث اف ــوژیکی باع از لحــاظ فیزیول

و در این پژوهش متغیـر  )34-33-32-31(.،سنتزپروتئین و بهبود در قدرت می شود

هاي قدرت در گروه مصرف کننده استروئیدها از دو گره دیگر نیز بیشتر بود اما نکته 

و دومـاه دوري از  با سابقه مصرف(ه افت نسبی این فاکتور ها در گروه دوم قابل توج

بود که علی رغم اینکه از نظر حجم عضالنی اختالف چندانی بـا گـروه اول   ) مصرف

نداشتند، از نظر ثبت رکورد در هـر سـه حرکـت اسـکوات     ) در حال مصرف استروئید(

عیف تر عمل نمودند که میتوان ،پرس سینه و لیفت به طور معنا داري از گروه اول ض

این گونه برداشت کرد که با ترك مصرف استروئید هـا فـاکتور هـاي قـدرت رو بـه      

بـر فاکتورهـاي قـدرت، در محـدوه     AASانحالل و تحلیل میگذارند و تاثیر مصرف 

.زمانی مورد استفاده آنها ، غیر قابل انکار است

ران رشـته هـاي قـدرتی از    افزایش حجم عضالت و فاکتور هاي قـدرت در ورزشـکا  

اهمیت باالیی برخوردار است و این مسئله در ورزشکاران رشته پرورش اندام مشـهود  

AASبیش از سایرین تحـت آمـاج   تر است از این رو ورزشکاران این رشته ورزشی

با این حال و علی رغم وقوع عوارض ذکر شـده ي ناشـی از مصـرف    قرار گرفته اند،

AASمصرف این مواد در ورزشکاران در هـیچ برخـه اي از تـاریخ    ، مطالعه ي سیر

)35-34(.ورزشی ،گویاي کاهش مصرف این مواد توسط ورزشکاران نبوده است

ضمن آنکه نتایج این تحقیق تداوم اثرات مخرب اسـتروئید هـا حتـی پـس از تـرك      

مصرف بر کبد و لمس کاهش قدرت در مصرف کنندگان این مواد را به عنوان گذاره 

بهره مندي اطالعات کافی در خصـوص  اي شفاف از نیاز هرچه بیشتر ورزشکاران از 

بیان میکند، چرا که شناخت و آگاهی ورزشـکاران  AASپیامد هاي ناشی از مصرف 

از عوارض جانبی سوء مصرف این مواد کمتر کسـی را در جهـت مصـرف ایـن مـواد      

.سوق میدهد 

1 estandrone
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The Effects of Anabolic - Androgenic Steroids Abuse on the Level of

Liver Enzymes and Serum Albumin among Bodybuilding Athletes
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Abstract

Nowadays despite of the global strategy to prevent the abuse of steroids, we are witness the increasing

consumption of these material by athletes in different disciplines .the aim of the present study was to investigate

the effects of abuse of anabolic - androgenic steroids on the level of liver enzymes and albuminin blood of

bodybuilding athletes. This research is kind of causal Research and Consisted of 30 males (Age:  26.58±4.8 years,

height: 174.49±9.2 cm, weight:  79.17±11.7) Which were divided into three groups, The first group are athletes

using steroids (n1=10), the second group are athletes with a history of using steroid and taking away from them for

two months ago (n2=10), And the third group are athletes with no history of using steroid (n3=10). Blood samples

were collected at eight o'clock in the morning, after12-hour fasting. Also for determining the size and strength of

muscle, 1RM test and environment of muscles was used. Data analyzed, performed with one-way ANOVA and

POST HOC test. The results of this study showed higher destruction of both enzymes (ALT, AST) in the first

group than the other groups (p <0.05). Moreover the destruction of these two enzymes (AST, ALT) was higher in

second group than third group (p <0.05). But the rate of blood albumin and ALP changes were normal in all

groups (changes were not significant) (p >0.05). Muscle strength was higher in the first group than the other

groups, and the third group was higher thansecond group (p <0.05). Difference Between thigh circumference and

arm circumference and chest circumference, in groups one and three and groups two and three was significant (p

<0.05). Ratio of the first and second groups did not differ and there was no significant (p >0.05). Steroid drugs

have devastating effects on the liver cells. as even after two months being away from consumption the drug , Side

effects are always been gripped those who useddrugs. Therefore, a comprehensive plan of educational is felt more

than ever.
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