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چکیده
مقدمه :اثرات نامطلوب استفاده نادرست از داروهاي آنابولیك-آندروژنیك شامل اختالالت قلبي-عروقي ،سوء عملکرد کبد ،بیماري کلیه ،مشکالت بیضه،
اختالالت روانپزشکي و رفتاري همچنین مشکالت ديگر در بدن انسان در هر دو جنس ميباشد .هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر يك دوره خود تزريقي
سوستانون و مصرف امگا  3بر سطوح سرمي کلسترول تام ،عامل مغذي عصبي مشتق از مغز ،لیپوپروتئین پر چگال ،لیپوپروتئین کم چگال و آالنین آمینو
ترانسفراز در بدنسازان مرد بود.
مواد و روشها :در اين مطالعه نیمه تجربي ،تعداد  14مرد بدنساز (سن 28/27±5/42 :سال ،وزن 82/27±10/19 :کیلوگرم ،قد180/07±4/73 :
سانتيمتر) بهطور داوطلبانه وارد مطالعه شدند و بهطور تصادفي به دو گروه تجربي  7( 1نفر ،مصرف سوستانون) و تجربي  7( 2نفر ،مصرف سوستانون و
امگا  )3تقسیم شدند .همه آزمودنيها به مدت  35روز سوستانون تزريق کردند .در خالل اين دوره ،اعضاي گروه  2روزانه بهمدت  30روز يك قرص امگا
 3( 3گرمي) مصرف کردند .در طول دورهي مصرف ،تمامي آزمودنيها داراي تمرينات منظم بدنسازي بودند .نمونههاي خوني در حالت ناشتا 48 ،ساعت
پیش و پس از دوره براي اندازه گیري سطوح کلسترول تام ،عامل مغذي عصبي مشتق از مغز ،لیپوپروتئین پر چگال ،لیپوپروتئین کم چگال و آالنین آمینو
ترانسفراز سرمي از آزمودنيها گرفته شد .براي تجزيه و تحلیل دادهها از آزمونهاي  tزوجي و تجزيه و تحلیل کوواريانس ،استفاده و سطح معنيداري
 P>0/05در نظر گرفته شد.
نتایج :نتايج آزمون  tزوجي نشان داد که در گروه  1سطوح سرمي عامل مغذي عصبي مشتق از مغز آالنین آمینو ترانسفراز بهطور معناداري افزايش يافت
( .)P>0/05اما در گروه  2سطوح سرمي عامل مغذي عصبي مشتق از مغز و لیپوپروتئین پر چگال افزايش معنادار ( )P>0/05و لیپوپروتئین کم چگال
کاهش معنادار داشت ( .)P=0/03همچنین ،نتايج آزمون کوواريانس نشان داد که اختالف بین دو گروه تنها در غلظتهاي سرمي عامل مغذي عصبي
مشتق از مغز معنادار شد ( )P=0/015اما در متغیرهاي ديگر معنادار نشد (.)P<0/05
نتیجهگیری :مصرف سوستانون به تنهايي و سوستانون به همراه امگا  3بهمدت  35روز در بدنسازان مرد باعث افزايش سطوح سرمي عامل مغذي عصبي
مشتق از مغز شد ،اما مصرف همزمان سوستانون و امگا  3اثرات بیشتري داشت.

واژههای کلیدی :استروئید آنابولیك ،سوستانون ،کلسترول ،عامل مغذي عصبي مشتق از مغز.
*نویسنده مسئول :دانشگاه لرستان -دانشکده ادبیات و علوم انساني -گروه علوم ورزشي ،تلفن ،09166691874 :نمابر،06633120086 :
Email: valipour114@yahoo.com

ارجاع :ولیپوردهنو وحید ،سپهوند حمیدرضا ،امیدعلی فاطمه .اثر یک دوره خود تزریقی سوستانون و مصرف امگا  3بر سطوح سرمی کلسترول
تام ،عامل مغذی عصبی مشتق از مغز ،لیپوپروتئین پر چگال ،لیپوپروتئین کم چگال و آالنین آمینو ترانسفراز در بدنسازان مرد .مجله دانش و
تندرستی 1397؛.45-39:)1(13
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اخیر نشان دادهاند این میانجیهای عصبی و عوامل رشدی به فعالیت
ورزشی پاسخ میدهند (.)9
نروتروفینها خانوادهای از عوامل رشد هستند که اساساً بهواسطهی
تواناییشان در حفاظت و بقای عصبی شناسایی میشوند .عامل مغذی
عصبی مشتق از مغز (Brain Derived Neurotrophic Factor:
 )BDNFیکی از اجزای خانوادهی نروتروفینهاست که در سراسر مغز به
وفور یافت میشود و بیشترین بیان آن در هیپوکامپ ،قشر مغز ،مخچه،
تاالموس ،هیپوتاالموس و استریاتوم روی میدهد ( BDNF .)10اعمال
متنوعی از جمله بقای عصبی ،نرونزایی ،مر سلولی ،رشد آکسونی،
پیوستگی و شکلپذیری عصبی را میانجیگری میکند (.)11
رفتارها و چگونگی سبک زندگی میتواند بر بیان  BDNFدر مغز ،تأثیر
بگذارد ( .)12همچنین ،عوامل تغذیهای و فعالیت ورزشی نیز بر
مقادیر  BDNFتأثیرگذار هستند ( .)13پژوهشگران گزارش کردهاند که
فعالیت ورزشی ،عملکردهای شناختی را از طریق سازوکارهای پیامرسان
متعددی که منجر به تنظیم مثبت  BDNFبهویژه در ناحیهی هیپوکمپ
میشود افزایش میدهد ( .)14-19ناحیه هیپوکمپ قطب اصلی
تشکیالت حافظه و یادگیری است.
اسید چرب امگا 3-نوعی اسید چرب اشباع نشده است که تغذیه با یک
رژیم غذایی غنی از آن در فرآیندهای شناختی انسانها نقش مؤثری دارد
و ژنهایی را که برای حفظ عملکرد و شکلپذیری سیناپسی در
موشهای صحرایی مهم هستند تنظیم میکند ( .)20برخی پژوهشگران
تأثیر مصرف مکمل امگا 3-را بر مقادیر  BDNFمورد بررسی قرار
دادهاند؛ بهطور مثال آگور و همکاران گزارش کردند که مکملدهی امگا-
 3از طریق گاواژ به مدت  7هفته موجب افزایش مقادیر پروتئینی BDNF
میشود ( .)21همچنین بات و همکاران افزایش معنیدار مقادیر BDNF
را در موشهای دیابتی و افسرده در اثر  12هفته مصرف مکمل امگا3-
گزارش کردند ( .)22برخی مطالعات نشان دادهاند که امگا 3-میتواند
بیان  mRNAو عوامل مغذی عصبی را از طریق فرآیندهای بقاء نرونی
و تقویت سیناپسی تنظیم کند ( .)23مطالعات اندکی تأثیر همزمان فعالیت
ورزشی و مصرف مکمل امگا 3 -بر مقادیر  BDNFرا سنجیدهاند .در
مطالعهای وو و همکاران ( )2007افزایش بیشتر مقادیر  BDNFرا
درنتیجهی انجام فعالیت ورزشی استقامتی همراه با مصرف مکمل امگا-
 3نسبتبه هر کدام به تنهایی مشاهده کردند (.)24
اسیدهای چرب امگا 3-سطح تریگلسیرید حالت ناشتا و پس از صرف
غذا را کاهش میدهد ( .)25اما احتمال دارد سطح لیپوپروتئین کم چگال
) (low-density lipoprotein: LDLرا اندکی افزایش دهد .با وجود
این ،آثار آنها بر سایر چربیهای خون مانند سطح سرمی کلسترول تام و
لیپوپروتئین پرچگال ) (High-density lipoprotein: HDLکمتر
شناخته شده است (.)26

مقدمه
-آندروژنیک (Anabolic androgenic

استروئیدهای آنابولیک
 )steroid: AASترکیباتی مشتق شده از تستوسترون (هورمون اصلی
مردانه) میباشند ( )1که در اواخر دهه  1930برای درمان هایپوگنادیسم
(کمبود تستوسترون کافی) ساخته شدند و اولین بار در پزشکی برای
درمان بیمارییهایی نظیر بلوغ تأخیریافته ،ضعف جسمانی ،ناتوانی جنسی
و سایر بیماریها مورد استفاده قرار گرفتند ( .)2از لحاظ فیزیولوژیکی
مصرف این داروها موجب افزایش تودهی عضالت اسکلتی ،سنتز
پروتئین و بهبود اندازهی عضله ،تودهی بدن و قدرت میشود ( .)2عالوه
بر این ،تستوسترون و مشتقات مصنوعی آن به بلوغ و گسترش صفات
ثانویهی جنسی مردانه منجر میشوند ( .)3هورمونهای استروئید
آنابولیک اغلب از سوی ورزشکاران بهعنوان داروی آنابولیک بهمنظور
بهبود عملکرد ورزشی مورد سوء مصرف قرار میگیرند ( .)4بهدنبال
افزایش سوء استفادهی درازمدت از استروئیدهای آنابولیک ،نگرانیها
برای آثار مضر آنها افزایش یافته است .نگرانیهای اصلی در افرادی که
از استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک استفاده می کنند مربوطبه تأثیرات
این ترکیبات بر روی کبد ،قلب و عروق ،کلیهها ،سیستم هورمونی ،تولید
مثل و وضعیت روانی است (.)5
سوستانون ) (Sustanonیکی از استروئیدهای آندروژنیک -آنابولیک
است که استفادههای درمانی مفیدی دارد و بهطور بالینی در درمان پوکی
استخوان ،هیپوگنادیسم مردانه و ناباروری بهکار برده میشود ( 6و .)7
سوستانون ،استروئیدی بسیار پر طرفدار در بین ورزشکاران حرفهای نیز
میباشد ( 7و  )8و از ترکیب  4نوع تستوسترون ساخته شده است که در
کنار هم عملکرد بسیار سودمندی دارد و رهایش مداوم تستوسترون را به
درون سرم خون برای دورهی زمانی  3تا  4هفته فراهم میکند (.)6-8
سوستانون در خون فعالیت باالیی دارد و در افزایش قدرت و حجم عضله
بسیار مؤثر میباشد (.)8
امروزه بهخوبی مشخص شده که فعالیت ورزشی منظم سازگاریهای
متعددی را از جمله سازگاریهای متابولیکی ،عصبی -عضالنی و قلبی-
عروقی ایجاد میکند .اخیراً تأثیرات ورزش بر مغز و عملکرد آن ،مورد
توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است؛ بهطوری که تحقیقات جدید
نشان دادهاند تغییرات آناتومیکی و سلولی -مولکولی متعددی در اثر
ورزش در دستگاه عصبی مرکزی و محیطی اتفاق میافتد .این
سازگاریهای نوروبیولوژیکی میتواند در نهایت منجر به بهبود عملکرد
دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ،حافظه ،یادگیری و عملکردهای
شناختی و حرکتی شود ،بنابراین فعالیت ورزشی ،نرونزایی را تقویت
میکند .این تغییرات ممکن است در اثر تغییرات نوروشیمیایی و تغییر در
عوامل رشدی مشتق از مغز و سلولهای عصبی اتفاق بیفتد که تحقیقات
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نمونههای خونی استراحتی پس از  12ساعت ناشتایی از سیاهر بازویی در
یک وضعیت نشسته  48ساعت پیش و پس از دورهی مصرف دارو از آزمودنیها
گرفته شد .ابتدا محل نمونهگیری خون با پد الکلی ضد عفونی شد .سپس با
سرنگ معمولی مقدار  3سیسی خون از آزمودنیها گرفته و به داخل ویالهای
حاوی ژل کالت اکتیواتور منتقل شد .نمونهها با دور  3000در دقیقه بهمدت 5
دقیقه سانتریفوژ شدند و سرم بدون هیچ گونه رشته فیبرین یا خون جدا شد.
سپس سرم در دمای  -20درجه سانتیگراد در یخچال فریزر برای آزمایشهای
بعدی نگهداری شد.
مقادیر سرمی کلسترول تام LDL ،HDL ،و  ALTبا استفاده از روش
بیوشیمیایی-کالریمتری و سطوح سرمی  BDNFبا استفاده از کیت ELISA
(حساسیت 0/063 :ناگرم/میلیلیتر ،دامنه شناسایی 0/325-20 :نانوگرم/میلیلیتر،
کازابایو ،ژاپن) برطبق دستورالعمل شرکت سازنده اندازهگیری شد.
ابتدا بهوسیله آزمون کولموگروف-اسمیرنف طبیعی بودن توزیع دادهها تأیید
شد .سپس ،بهوسیله آزمونهای  tوابسته و کوواریانس بهترتیب اختالفات
درونگروهی و بینگروهی مشخص شد .سطح معناداری نیز  P>0/05در نظر
گرفته شد.

کبد در بسیاری از اعمال متابولیک از جمله پروتئینسازی و سمزدایی نقش
دارد و همچنین محل تولید آنزیمهای مختلفی از جمله آالنین آمینو ترانسفراز
) ،(ALTآسپارتات آمینو ترانسفراز ) (ASTو آلکالین فسفاتاز ) (ALPاست .هر
سه آنزیم  AST ،ALTو  ALPبهطور گسترده در کبد وجود دارند که وارد شدن
هر گونه آسیب به سلولهای کبدی باعث انتشار این آنزیمها در جریان خون
میشود (.)27
ورزش پرورش اندام بهطور روزافزون عالقمندان و بهویژه جوانان بسیاری را به
خود جلب کرده است و به سبب ماهیت خود در مقایسه با سایر ورزشها ،بیشترین
شیوع مصرف استروئیدها را به خود اختصاص داده است ( .)25لذا در مطالعه حاضر
اثر سوستانون به تنهایی و به همراه اسید چرب امگا  3بر سطوح سرمی عامل
مغذی عصبی مشتق از مغز ،کلسترول تام LDL ،HDL ،و  ALTدر بدنسازان
مرد بررسی شد.

مواد و روشها
در این مطالعۀ نیمهتجربی تعداد  14نفر مرد بدنساز شهرستان خرمآباد (سن:
 28/27±5/42سال ،وزن 82/27±10/19 :کیلوگرم ،قد 180/07±4/73 :سانتی
متر) با میانگین سابقۀ تمرینی  4سال ،بهطور داوطلبانه شرکت کردند و بهطور
تصادفی به دو گروه تجربی  7( 1نفر ،مصرف سوستانون) و تجربی  7( 2نفر،
مصرف سوستانون و امگا  )3تقسیم شدند .همۀ آزمودنیها بهطور داوطلبانه اقدام
به خود تزریقی سوستانون کردند .دورهی مصرف سوستانون ( 250تزریق
عضالنی هر بار به مقدار  1سیسی ،هفتهای دو بار به فاصله  3روز 10 ،بار تزریق
در سرتاسر دورهی مصرف) 35 ،روز بود .در خالل این دوره آزمودنیهای گروه 2
روزانه به مدت  30روز یک قرص امگا  3( 3گرمی) نیز مصرف کردند .در طول
دورهی مصرف ،تمامی آزمودنیها دارای تمرینات منظم بدنسازی بودند.

نتایج
نتایج غلظتهای سرمی متغیرها به تفکیک گروهها در جدول  1آورده شده
است .نتایج آزمون  tزوجی در جدول  2آورده شده است .همچنین ،نتایج آزمون
لون برای بررسی همگنی واریانسها و آزمون کواریانس در جدول  3آورده شده
است .این نتایج نشان میدهد که اختالف بین دو گروه در غلظتهای سرمی
 )P=0/015( BDNFمعنادار شد اما در متغیرهای دیگر معنادار نشد (.)P<0/05
درصد تغییرات  BDNFدر گروه یک  8درصد و در گروه دو  15/53درصد بود.

جدول  -1غلظتهای سرمی متغيرها (ميانگين  ±انحراف معيار) و نتايج آزمون  tمستقل
مراحل
)BDNF (ng/ml
)HDL (mg/dl
)LDL (mg/dl
)ALT (U/L

کلسترول
)(mg/dl

پیشآزمون (گروه )1
6/12±0/27
35/46±3/17
96/44±3/83
23/57±2/50

پسآزمون (گروه )1
6/61±0/36
36/35±2/90
95/15±2/62
25/09±3/25

تفاضل گروه 1
0/49
0/89
-1/29
1/52

پیشآزمون (گروه )2
5/86±0/38
32/86±5/14
103/12±8/25
25/50±5/07

پسآزمون (گروه )2
6/77±0/36
35/93±2/10
100/25±6/17
27/07±3/85

تفاضل گروه 2
0/91
3/07
-2/87
1/57

0/004
0/111
0/20
0/98

197/08±31/41

183/25±15/21

-13/83

196/06±30/24

184/14±19/25

-11/92

0/85

P.V

جدول  -2نتايج آزمون  tزوجی
متغيرها
BDNF

LDL

HDL

ALT

کلسترول

گروهها
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

t

P.V

-5/076
-12/286
2/324
2/768
-2/051
-2/582
-3/401
-1/469
1/876
1/810

0/002
0/001
0/059
0/033
0/086
0/042
0/014
0/192
0/11
0/12

جدول  -3نتايج آزمونهای لون و کوواريانس
متغيرها
BDNF
LDL
HDL
ALT

کلسترول
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آزمون کوواریانس

آزمون لون
F

P

F

P

0/385
7/545
2/023
0/454
1/732

0/547
0/018
0/18
0/513
0/213

8/319
0/193
1/767
0/230
0/073

0/015
0/669
0/211
0/641
0/792
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مطالعهای اثر همزمان این دو دارو را بر روی سطوح سرمی یا بیان ژن
 BDNFدر انسانها بررسی نکرده است.
جیانگ و همکاران و وینس و همکاران افزایش معنیدار
مقادیر  BDNFرا پس از  7و  12هفته مصرف مکمل امگا 3-گزارش
کردند ( 33و  .)34هو-مین سو ( )2010نیز در مطالعهای به بررسی اثر
مصرف امگا  3بر عملکرد مغز و حافظه پرداختند و اظهار داشتند که
امگا 3 -میتواند از طریق کاهش فشار اکسایشی بر مغز تأثیر بگذارد و
سبب تنظیم بیان ژن  BDNFشود (.)35
مصرف مکمل امگا 3-مریتوانرد تأثیر  BDNFبرر پیامهای
دریرافتی  TrkBرا تغییررر دهد و منجررر برره فعالیررت سیناپسین 1
(فسفو پروتئین پایانهی عصبی که در رهایش انتقالدهندههای عصبی،
ازدیراد طرول آکسرونی و حفظ اتصال سیناپسی درگیر میباشد) و
 )cAMP response element-binding protein(CREBشود.
سیناپسین  1و  CREBفعال شده میتواننرد در افزایش عملکرد شناختی
شرکت داشته باشند و نقش واسطهای حیاتی را در تأثیر مکمرل غرذایی
امگا 3-بر شکلپذیری سیناپسی و عملکرد شناختی ایفا کنند (.)14
امگا 3-میتواند  BDNFرا با استفاده از چند ساز و کار افزایش دهد:
امگا 3-به نروپروتکتین  D1تبدیل میشود که میتواند سطوح  BDNFرا
افزایش دهد؛ عمل امگا 3-روی غشای پالسمایی میتواند سازوکارهای
عالمتدهی را فعال کند که موجب افزایش  BDNFمیشود؛ ظرفیتهای
آنتیاکسیدانی امگا 3-میتواند به کاهش فشار اکسایشی که سرکوب کنندۀ
 BDNFاست ،کمک کند و در نتیجه سطوح آن را افزایش دهد؛ امگا3-
میتواند به انتقال گلوکز از عرض سد خونی-مغزی کمک کرده و انرژی
الزم برای نرونها را تأمین کند ( .)14همچنین ارتباط معناداری بین
مصرف امگا 3-و حجم مادهی خاکستری آمیگدال ،هیپوکمپ و شکنج
قدامی مغز در حیوانات سالم بالغ وجود دارد که نشان میدهد مصرف امگا-
 3حجم مادهی خاکستری آمیگدال ،هیپوکمپ و شکنج قدامی مغز را
افزایش میدهد و کمبود این مکمل به کاهش حجم آنها منجر میشود
( .)36بنابراین ،احتماالً افزایش حجم این ساختارها و بهویژه هیپوکامپ که
بخش عمدهای از تولید  BDNFرا به خود اختصاص میدهد ،عامل اصلی
افزایش تولید  BDNFدر پی مصرف امگا 3-است ( .)32به هر حال ،باتوجه
به اثرات محافظتکنندهی عصبی هر دوی سوستانون ( )2و امگا  14( 3و
 ،)37افزایش بیشتر سطوح  BDNFدر گروه  2قابل توجیه است.
همچنین ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مصرف سوستانون به تنهایی
باعث افزایش سطوح سرمی  ALTمیشود اما مصرف مکمل امگا 3
بههمراه سوستانون باعث افزایش سطوح سرمی  HDLو کاهش LDL
میشود .این نتایج اثرات مثبت مصرف مکمل امگا  3بههمراه سوستانون
را نشان میدهد .در واقع مصرف مکمل امگا  3مانع افزایش سطوح سرمی
 ALTشده است و در مقابل اثرات مفیدی بر روی نیمرخ چربی داشته

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح سرمی  BDNFپس از 35
روز مصرف سوستانون همراه با انجام تمرینات منظم پرورش اندام
افزایش مییابد .گاکینت و همکاران و یارو و همکاران اولین کسانی بودند
که به مطالعۀ پاسخ  BDNFناشی از تمرین مقاومتی پرداختند .یارو و
همکاران افزایش  32درصدی  BDNFسرمی را بهدنبال تمرین مقاومتی
گزارش کردند؛ در حالی که گاکینت و همکاران تغییر  3/6درصدی را در
سطوح  BDNFبهدنبال تمرین مقاومتی حاد نشان دادند ( 16و  .)28در
پژوهشهای مختلف یافتههای متناقضی گزارش شده است بهطوری که
در برخی پژوهشها فعالیت ورزشی موجب افزایش معنریدار مقادیر
 14( BDNFو  )29و در برخری عردمتغییرر معنیدار آن مشاهده شرده
اسرت ( 17و .)30
سوستانون از چهار نوع تستوسترون ساخته شده است بنابراین اثرات
تستوسترون را نشان میدهد ( .)6تستوسترون اثرات مختلفی بر روی
بسیاری از بافتهای بدن از جمله دستگاه عصبی مرکزی دارد و به دلیل
ساختار چربی گونه آن از سد خونی-مغزی عبور میکند و سلولهای
عصبی را تحت تأثیر قرار میدهد بنابراین اثر آن بر روی شناخت و روحیه
بهواسطهی دستگاه عصبی مرکزی صورت میگیرد ( .)31در مطالعه
حاضر نیز نشان داده شد که مصرف سوستانون به همراه تمرین مقاومتی
سطوح سرمی  BDNFرا افزایش میدهد که تأییدی بر اثرات سوستانون
بر دستگاه عصبی مرکزی و بهبود وضعیت شناختی است .همچنین،
تزریق سوستانون در موشها باعث افزایش سطوح تستوسترون و مالون
دیآلدهید ( )Malondialdehydeو کاهش تولید اسپرم میشود (.)7
این موارد میتواند از مضرات تزریق سوستانون در موشها و احتماالً در
انسانها باشد.
رژیرم غرذایی از عوامرل برالقوهی تأثیرگرذار برر سالمت مغز و
عملکرد ذهنی است .مغز انردامی برا سررازشپررذیری برراال در
پاسررخهای ریختشناسی ،سوخت و سازی و عملکردی به محیط اسرت.
تغذیره برهعنوان یک سازوکار محیطی در توسعهی مهارتهای
شررناختی محسرروب مرریشررود .عوامررل تغذیررهای مرریتواننررد
بررر پررردازش مغررز از طریررق تنظرریم گررذرگاههررای انتقررال
دهنرردهی عصرربی اثرگررذار باشند (.)32
یافتههای پرژوهش حاضر نشان داد که تمرین مقاومتی همراه با
مصرف سوستانون و امگا  3موجرب تغییر معنیدار مقادیر سرمیBDNF
شده است که این افزایش بهطور معناداری بیشتر از هنگامی بود که
سوستانون به تنهایی مصرف شده بود .بنابراین ،نتیجه گرفته میشود که
هم سوستانون و هم امگا  3میتوانند سطوح سرمی  BDNFرا افزایش
دهند و این دو دارو میتوانند اثرات هم افزایی داشته باشند .تاکنون
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 مطالعاتی که اثر مصرف سوستانون در موشها را بررسی کردهاند.است
عروقی را گزارش کردهاند-) و اختالالت قلبی38  و7( سوء عملکرد کبد
) در مطالعهای نشان دادند که تزریق درون2013(  الکنای و همکاران.)7(
 درAST  وALT عضالنی سوستانون باعث افزایش سطوح سرمی
 در، همچنین.موشها میشود و این افزایش وابسته به دوز دارو میباشد
 تخریب واکوئولی در سیتوپالسم،سطح ساختاری باعث تورم سلولی
 تغییرات چربی و مر سلولی برنامهریزی شده میشود،سلولهای کبدی
 االوبادی و همکاران نشان دادند که تزریق درون عضالنی سوستانون.)38(
 بهعالوه نیمرخ چربی. میشودAST  وALT در موشها باعث افزایش
نیز تحت تأثیر سوستانون قرار میگیرد بهصورتی که تریگلیسرید و
 و شاخص آتروژنیک کاهش مییابدLDL ،HDL  افزایش وVLDL
.)39(
 تاکنون مطالعهای راجع به اثر سوستانون بر سطوح سرمی،به هر حال
 اما در موشها،آنزیمهای کبدی و نیمرخ چربی در انسان انجام نشده است
 افزایشAST  وALT نشان داده شده که سطوح آنزیمهای کبدی مانند
 البته این.مییابد و نیمرخ چربی نیز بهطور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد
.مطالعات نیز اثر همزمان ورزش را بررسی نکردهاند
BDNF نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سوستانون به تنهایی سطوح
 باعث3- را افزایش میدهد و سوستانون به همراه مکمل امگاALT و
، بنابراین. میشودLDL  و کاهش سطوحHDL  وBDNF افزایش سطوح
 راBDNF  میتواند اثر سوستانون بر سطوح3-بهنظر میرسد مکمل امگا
 باتوجه به اثرات، بنابراین.تقویت کند و نیمرخ چربی را نیز بهبود بخشد
مضر استروئیدهای آنابولیک بر بافتهای مختلف بدن که در مطالعات
 پیشنهاد میشود ورزشکاران از این داروها،زیادی به آنها اشاره شده است
 را3- اما در صورت استفاده پیشنهاد میشود مکمل امگا،استفاده نکنند
.همراه آنها مصرف کنند
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Sciences 2014;28:31-9.
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Biological Sciences 2012;5:113-9.
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Abstract:
Introduction:The adverse effects caused by abusing anabolic androgenic drugs include cardiovascular disorders, liver
dysfunction, kidney disease, testicular problems, psychiatric and behavioral disorders in both sexes as well as other problems
on human body. The purpose of this study was to investigate the effect of a course of Sustanon self-administration and Omega
3 consumption on serum levels of total Cholesterol, Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), high-density lipoprotein
(HDL), low-density lipoprotein (LDL), and Alanine Aminotransferase (ALT) among male bodybuilders in Khorramabad city,
Iran.
Methods: In this semi-experimental study, 14 male bodybuilders (age: 28.27 ± 5.42 years; weight: 82.27 ± 10.19 kg; height:
180.07 ± 4.73 cm) voluntarily participated and randomly divided into two groups: 1) Experimental 1 (n=7, Sustanon) and
2) Experimental 2 (n=7, Sustanon and Omega 3). All subjects used Sustanon for 35 days. During this period, group 2 received
an omega-3 tablet (3 grams) per day. During the course of consumption, all subjects had regular bodybuilding training.
Blood samples were taken in the fasting state 48 hours before and after the course to measure serum levels of total cholesterol,
HDL, LDL, BDNF, and ALT. The paired-Samples T test and ANCOVA were used to identify any significant differences and
statistical significance was set at 0.05.
Results: Results of t-test showed that serum levels of BDNF and ALT increased significantly in group 1 (P<0.05), But in
group 2, serum levels of BDNF and HDL increased (P<0.05) and LDL decreased significantly (P=0.03). Also, the results of
covariance test showed that the difference between the two groups was significant only in serum BDNF concentrations
(P=0.015), but in other variables was not significant (P>0.05).
Conclusion:The use of Sustanon alone and Sustanon with omega-3 for 35 days in male bodybuilders increased serum levels
of BDNF, but co-administration of sustanon and Omega-3 was more effective.
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