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اي ابتي شدن مسابقات، ورزشکاران بيش از هر زماني اقدام به  مرهرا اسهتروهيدها مهي كننهد، اسهتروهيده      امروزه و با رق مقدمه:

( مطالعات نشان داده اند مررا 1)براي درمان پاره اي از بيماري ها استفاده شدند (1331آنابوليك آندروژنيك اولين بار در سال )

تروفي بيض  ها،مشکالت كبدي و تغييرات هماتولوژيهك وهون همهراه مهي     استروهيدها با طيف وسعيي از عوارض جانبي از جمل  آ

( دري و همکاران گزارش كردند مررا كنندگان استروهيد اوكسي متهالون بها ناهنجهاري ههاي هماتولوژيهك روبهرو مهي        2باشد)

 كلي  عوامل فوق محور تمركز اين پژوهش را ب  موضوع ياد شد اوتراص داد.(1شوند)

)سن : مرد رشت  پرورش اندام  22پس از وقوع مي باشد، در بر گيرنده  –حاضر ك  از دست  مطالعات علي تحقيق : شناسيروش 

( مي باشد ك  در قاله  دو گهروه مرهرا كننهده نانهدرولون      71.21±1.3سانتي متر،  وزن:  111.33±2..سال ، قد : 1..4.1±2

داراي الگوي مهنمم   كلي  ورزشکاران استفاده شده در طرح د . دكانوات) تجربي( و ورزشکاران بدون سابق  مررا)كنترل( مي باش

در دو گروه چنهدين   منمور تعيين ميزان فشار وون و ضربان قل ،  بوده و معيارهاي ورود ب  تحقيق را داشتند، همچنين ب تمرين 

جهت تعين مقادير گلبهول  و  شد بار در فواصل مختلف )ضربان در حالت نشست  پس از پنج دقيق  استراحت( اقدام ب  اندازه گيري

استفاده شد همچنين از آمار توصيفي و استنباطي )تي مستقل و تي هم بسهت ( اسهتفاده     (Back up)سل كانتر دياترون قرمز از 

 شد.

 p%1در گروه مررا كننده استروهيد بطور معنا داري از گروه بدون مرهرا بهارتر بهود)   و گلبول قرمز فشار وونسيستول نتايج:  

 (< p%1تغييرات ساير فاكتورها معنا دار نبود) اما .(>

و اثهر مسهتقيم بهر مغهز اسهتخوان، موجه  افهزايش ميهزان          اريتروپوهيتينبا افزايش توليد اغل  استروهيدها : و نتيجه گيريبحث 

گروه دوم نسبت ب  گهروه   (لذا مشاهده مي شود ميزان فاكتوري هاي مربوط ب  اريتروپوهيتين در2)دنگرد وون ميهاي قرمز گلبول

( مشاهده شد در اثر مررا تستوسترون انانتات 2227) در تحقيقي توسط كاوييلو و همکاران كنترل افزايش بيشتري داشت  است.

افزايش ( ك  با نتايج حاصل از اين تحقيق همسهو بهود.  3ميزان هماتوكريت و هموگلوبين در هر دو گروه افزايش معنا داري داشت)

و مشهکالت   و فاكتورهاي وابست  ب  اريتروپوهيتين، باعث افزايش ويسکوزيت  وون و در نتيج  وقهوع ترومبهوز شهرياني    هماتوكريت

 .كند ايجادين  افزايش فشار وون را مي شود ك  مي تواند زم ريتميست  قل 

 ناندرولون دكانوات،پرورش اندام، استروهيدكليدي:  ه هايواژ
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