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چكيده

(دريافت مقاله -91/11/22 :پذيرش مقاله)92/1/22 :

مقدمه :بررسيهای پيشين نشان ميدهند که استفاده از دوزهای فارماکولوژيک استروئيدهای آنابوليک سبب اثرات سوء قلبي -عروقي مانند
هيپرتروفي بطني ،افزايش استعداد ابتال به آسيب ايسكمي -جريان مجدد ،کاهش اثرات محافظتي ورزش بر قلب و مرگهای ناگهاني قلبي ميگردد.
هدف از مطالعه کنوني بررسي اثرات هشت هفته درمان با داروی ناندرولون ( 11ميليگرم به ازای کيلوگرم وزن بدن در هفته) بر پديده پيش
شرطيسازی ايسكميک در قلب ايزوله موشهای صحرايي ساکن (غير ورزشكار) بوده است.
مواد و روشها :سه گروه حيوان در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت -1 .گروه کنترل ايسكمي جريان مجدد ( -2 )IRگروهي که قبل از آسيب
ايسكمي و جريان مجدد تحت پروتكل پيش شرطيسازی ايسكميک قرار گرفتند ( )IR-IPCو  -1گروه دريافت کننده ناندرولون که تحت پروتكل
پيش شرطيسازی ايسكميک و اسيب ايسكمي و جريان مجدد قرار گرفتند ( .)Nan-IPC-IRبعد از دو ماه درمان با ناندرولون يا حالل مربوطه ،در
پايان هشت هفته ،قلب موشها ايزوله و سپس در دستگاه النگندورف تحت اثر  11دقيقه ايسكمي و بهدنبال آن  121دقيقه جريان مجدد قرار گرفت.
پيش شرطيسازی بهوسيله سه دوره  1دقيقهای ايسكمي /جريان مجدد با باز و بسته نمودن متناوب شريان کرونر نزولي قدامي چپ ( )LADقبل از
( )dp/dtو جريان کرونری در طي آزمايش اندازهگيری شد .در پايان  121دقيق جريان مجدد ،اندازه سكته به روش رنگآميزی با تریفنيل تترازوليوم
کلرايد ( )TTCسنجيده شد.
يافتهها :هشت هفته درمان با ناندرولون سبب کاهش وزن بدن و افزايش نسبت وزن قلب به وزن بدن گرديد .ناندرولون سبب افزايش پارامترهای
عملكردی قلب در دوره پايهای قبل ايسكمي در حيوانات ساکن ديده شد .ناندرولون اين پارامترها را طي دوره جريان مجدد نيز بهطور معنيداری افزايش
داد ( )P>1/15پيش شرطيسازی سبب کاهش اندازه سكته در حيوانات ساکن گرديد .اين اثر بهدنبال تيمار با ناندرولون مختل نگرديد.
نتيجهگيری :بررسي کنوني نشان داد که استفاده مزمن از دوزهای باالی ناندرولون سبب مختل شدن اثرات مفيد پديده پيش شرطيسازی ايسكميک
در قلب نميگردد.
واژگان کليدی :ناندرولون ،پيش شرطيسازی ايسكميک ،آسيب ايسكمي -جريان مجدد
Email :kh_pourkhalili@yahoo.com
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ايسكمي اصلي انجام گرفت .ضربان قلب ،فشار ايجاد شده داخل بطن چپ ،حاصل ضربان فشار ،حداکثر و حداقل تغيير فشار در واحد زمان

اکبری و همكاران

ناندرولون دکانوئيت و پيش شرطيسازی ايسكميک در قلب 899 /

مقدمه

و در عملكرد طبيعي آنها اختالل ايجاد مينمايند كه از

استروئيدهاي آنابوليك -آندروژنيك از مشتقات سنتتيك

جمله آنها مهار اثر ضدانعقادي اندوتليوم ،جلوگيري از

تستوسترون بوده و باعث افزايش سنتز پروتئين در

عملكرد مواد گشاد كنندهي رگي و همچنين افزايش

سلولها به ويژه سلولهاي عضالني و ايجاد خصوصيات

كلسيم داخل سلولهاي عضالني صاف عروق و انقباض

ثانويه جنسي مانند رويش موها در نقاط مختلف بدن و

آنها ميباشد ( 9و .)6

يا رشد حنجره و تارهاي صوتي ميگردند ولي در مقايسه

استفاده از دوزهاي باالي استروئيدهاي آنابوليك باعث

با تستوسترون داراي اثرات آنابوليك بيشتر و اثرات
آندروژنيك كمتري ميباشند (.)21

افزايش سطوح كلسترول LDL ،و كاهش ،HDL
افزايش فشار خون و افزايش احتمال ايجاد ترومبوز

اين داروها به همراه تغذيهاي مناسب و ورزش باعث

عروقي ،خطر ابتال به بيماريهاي قلبي مانند سكته

افزايش توده عضالني بدن و افزايش وزن بدن ميشوند.

قلبي و نارسايي قلبي را افزايش ميدهند ( 2و .)7

عالوهبر اين گاهي استفاده از اين داروها بهمنظور بهبود
شرايط پاتولوژيك در بيماران استفاده ميگردد ( .)2از
سوي ديگر با توجه به عملكرد اين داروها در افزايش

مطالعات انجام شده بر روي موش صحرايي نشان
ميدهد استفاده از دوزهاي سوپرافيزيولوژيك داروهاي
استروئيدي آنابوليكي باعث هيپرتروفي پاتولوژيك

غيردرماني و سوء مصرف كشيده شده است .بهعنوان

ايزوله ميگردد ( .)5موارد گوناگوني از مرگ ناگهاني

مثال ورزشكاران (عمدتاً بدنسازان و وزنهبرداران) بدون

قلبي در افراد مصرف كننده استروئيدهاي آنابوليك

توجه به عوارض جانبي استروئيدهاي آنابوليك از اين

گزارش شده است كه بررسيهاي بافتشناسي نشان

داروها در مقادير باال ( 21تا 211برابر بيش از مقادير

دهنده تغييرات وسيع بافت قلب در اين افراد بوده

درماني) استفاده ميكنند (.)21

است ( 21و .)22

مصرف اين داروها از سال  2591و در بين وزنهبرداران

از سوي ديگر عالوهبر اثرات مضر استروئيدهاي

المپيك آغاز شد و به مرور در بيشتر رشتههاي ورزشي

آنابوليك روي سيستم قلبي و عروقي استفاده از اين

گسترش پيدا كرد .امروزه سوء استفاده از استروئيدهاي

مواد اثرات محافظتي اعمال شده بهوسيله عواملي مانند

آنابوليك آندروژينك موضوع مورد بحث جهاني است.

ورزش را بر روي قلب كاهش ميدهد .بررسيها نشان

بر اساس انتشارات كميته ملي المپيك 91 ،درصد از

ميدهد كه ورزش كردن باعث محافظت از قلب در

موارد دوپينگ مثبت ورزشكاران به استفاده از عوامل

برابر آسيبهاي قلبي ايجاد شده بهدنبال ايسكمي-

آنابوليك ارتباط دارد (.)1
اثرات زيانآور استروئيدهاي آنابوليك بر سيستمهاي
مختلف مانند قلب و عروق ،سيستم توليد مثل ،كبد ،غدد
درونريز و همچنين سيستم عضالني نشان داده شده
است ( 3و  .)1داروهاي استروئيد آنابوليك عملكرد
سلولهاي اندوتليال عروق را نيز تحت تأثير قرار ميدهد
http://bpums.ac.ir

جريان مجدد و كاهش اندازه انفاركتوس در مدلهاي
قلب  in vivoو يا  ex vivoميشود اما استفاده از
استروئيدهاي آنابوليك همراه با ورزش اين اثراث
محافظتي را كاهش ميدهد و يا از بين ميبرد ( 7و .)21
با توجه به اين اثرات و بهدليل اينكه بيشتر
مكانيسمهاي مولكولي عوامل پيش شرطيساز (عواملي
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حجم و توان عضالني ،مصرف آنها از استفاده درماني به

ميوكارد ( )8و افزايش آپوپتوز در ميوسيتهاي بطني

سال هفدهم /شماره  /5آذر و دی 1191

 /411طب جنوب

هستند كه باعث افزايش مقاومت قلب در برابر

همچنين استفاده از استروئيدهاي آنابوليك در زمان

آسيبهاي ناشي از ايسكمي و جريان مجدد ميگردند)

ورزش با كاهش ظرفيت سيستم آنتي اكسيدان ،اثرات

مانند هيپوكسي ،هيپراكسي ،عوامل فارماكولوژيك،

محافظتي ورزش در مقابل آسيبهاي ناشي از

ورزش ( )23و از همه مهمتر پيش شرطيسازي

ايسكمي و جريان مجدد را كاهش ميدهد ( 7و .)26

ايسكميك مشابه ميباشند ،ميتوان تصور كرد كه اين

اما مطالعهاي كه اثرات سوء احتمالي استروئيدهاي

داروها باعث از بين رفتن يا كاهش اثرات محافظتي

آنابوليك بر پديده پيش آمادهسازي ايسكميك را

پيش آمادهسازي ايسكميك در قلب نيز شوند.

بررسي كرده باشد وجود ندارد ،بنابراين هدف از

توانايي دورههاي كوتاه مدت ايسكمي و جريان دوباره

بررسي كنوني بررسي اثرات استفاده از استروئيدهاي

در باال بردن مقاومت ميوكارد قبل از يك دوره طوالني

آنابوليك بر روي پديده پيش شرطيسازي ايسكميك

مدت ايسكمي را پيش شرطيسازي ايسكميك مينامند.

در قلب ايزوله موش صحرايي در حالت غير ورزش

ايسكميك

يا ساكن ميباشد .و براي رسيدن به هدف ،پارامترهاي

( )Ischemic preconditioning ،IPCيكي از

مختلف مانند اندازه سكته ،ميزان جريان كرونري ،فشار

پرقدرتترين و موفقيتآميزترين روشها براي كاهش

ايجاد شده بطن چپ و محصول ضربان -فشار و

سرعت و وسعت آسيب سلولي ميوكارد ناشي از يك

حداكثر و حداقل تغييرات فشار در واحد زمان جريان

ايسكمي حاد يا طوالني مدت است كه اندازه

مجدد اندازهگيري شده است.

انفاركتوس را كاهش و عملكرد قلب را بهبود ميبخشد

بنابراين هدف از انجام مطالعه كنوني بررسي اثرات

و آريتميهاي ناشي از ايسكمي و جريان مجدد را

ناندرولون دكانوئيت براثرات محافظتي ناشي از پيش

كاهش ميدهد .پيش شرطيسازي ايسكميك در تمام

شرطيسازي ايسكميك در برابر آسيبهاي ناشي از

گونههاي حيواني كه تا امروزه مطالعه شدهاند مانند

ايسكمي و جريان مجدد در قلب ايزوله موشهاي

جوجه ،سگ ،موش ،خوك ،خرگوش ،گوسفند و

صحرايي نر غير ورزشكار (ساكن) مي باشد.

پديده

پيش

شرطيسازي

همچنين انسان اثر مفيد خود را نشان داده است (.)21
باعث تغييرات زيادي در سيستم قلب و عروق

حيوانها

ميگردند و مرگهاي ناگهاني قلبي بهدنبال مصرف اين

در اين تحقيق از  11سر موشهاي صحرايي نر نژاد

مواد گواه اين مسئله ميباشد .از سوي ديگر عالوهبر

ويستار در محدوده وزني بين 191تا  311گرم استفاده

تغييرات پاتولوژيكياد شدهاي كه اين مواد در قلب و

شد .حيوانها در دماي  11الي 11درجه سانتيگراد و

عروق ايجاد ميكنند ،بررسيها نشان ميدهد كه

سيكل تاريكي ـ روشنايي  21ساعته نگهداري

استفاده از داروهاي استروئيد آنابوليك باعث كاهش

ميشدند و دسترسي آزاد به آب و غذا داشتند.

جريان كرونري و باعث تقويت آريتميهاي ايجاد شده

پروتكلهاي آزمايشي استفاده شده در اين تحقيق بر

در اثر ايسكمي و جريان مجدد در قلب موشهاي

اساس مصوبات كميته اخالق پزشكي دانشگاه علوم

صحرايي ميگردد ( 21و .)29

پزشكي بوشهر در مطالعات حيواني ميباشد.

http://bpums.ac.ir
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بنابراين همانگونه كه گفته شد استروئيدهاي آنابوليك

مواد و روشها

ناندرولون دکانوئيت و پيش شرطيسازی ايسكميک در قلب 411 /

اکبری و همكاران

گروههای آزمايشي

كانولگذاري ميشد .براي جلوگيري از تخليه مواد

اين مطالعه طي هشت هفته و براي بررسي اثرات

انرژيزاي قلب ،بر روي آن محلول كربس سرد  1درجه

سوء احتمالي ناندرولون دكانوئيت بر آسيبهاي

ريخته تا از ضربان بيفتد .سپس آئورت كانوله شده و

مجدد

قلب از بافتهاي اطراف جدا ميگرديد و جهت

( )Ischemia/reperfusion injuryدر مدل قلب

برقراري پرفيوژن به دستگاه النگندورف متصل ميشد.

ايزوله موش صحرايي در سه گروه از حيوانات به

جهت پرفيوژن قلب در دستگاه ،از محلول كربس ـ

شرح زير انجام شد -2 :گروه كنترل ايسكمي و

هنسليت با دماي  37درجه سانتيگراد و با فشار ثابت

جريان مجدد ( ،)IRكه بهمدت دو ماه حالل داروي

 81سانتيمتر آب استفاده شد .همچنين محلول كربس

ناندرولون بنام روغن آراچيز بهصورت عضالني به

بهطور دائم توسط گاز كربوژن ( 59درصد اكسيژن9 +

حيوانات تزريق و در پايان دو ماه ،قلب آنها ايزوله

درصد دي اكسيدكربن) هوادهي شده كه  pHآن نيز در

و تحت اثر ايسكمي ( 31دقيقه) و جريان مجدد

 7/1تنظيم ميشد (.)11

( 211دقيقه) قرار گرفت -1 .گروه پيش شرطي شده

فعاليت الكتريكي قلب بهطور مداوم ،با اتصال دو الكترود

ايسكميك ( )IPC-IRكه طي دو ماه به حيوانات

فلزي به قلب كه يكي بر روي نوك قلب و ديگري بر

حالل داروي ناندرولون تزريق و در پايان دو ماه،

روي دهليز راست قرار ميگرفت ،ثبت شد .تعداد ضربان

قلب حيوانات ايزوله و پيش از اعمال ايسكمي و

قلب از روي الكتروكارديوگرام محاسبه گرديد .براي

جريان مجدد ،يك دوره تعريف شده پروتكل پيش

بررسي فعاليت مكانيكي قلب در سراسر طول آزمايش،

شرطيسازي ايسكميك بر روي قلب انجام شد-3 .

فشار داخل بطن چپ با وارد نمودن يك بالون التكس

گروه دريافت كننده ناندرولون دكانوئيت بهعالوه

پر از مايع كه از راه كانولي پالستيكي به مبدل فشار

پيش شرطيسازي ايسكميك ( )Nan-IPC-IRكه در

متصل ميگشت ،ثبت گرديد .فشار ايجاد شده توسط

طي دو ماه از داروي ناندرولون استفاده نموده و

بطن چپ ()Left ventricular developed pressure

سپس بعد از ايزوله نمودن قلب تحت پروتكل پيش

از اختالف فشار سيستولي و دياستولي بطن چپ مورد

شرطيسازي ايسكميك و سپس ايسكمي و جريان

محاسبه قرار گرفت (.)LVDP=LVSP-LVEDP

مجدد قرار گرفتند.

همچنين حاصل ضربان -فشار ( Rate pressure

ناشي

از

ايسكمي

و

جريان

(النگندورف)
نخست حيوانات با پنتوباربيتال سديم ( 61ميليگرم به
ازاي هر كيلوگرم وزن بدن ،صفاقي) بيهوش و براي
جلوگيري از انعقاد خون  111الي  911واحد هپارين
بهصورت وريدي تزريق شد .سپس جناق را از دو
طرف برش داده بعد جناق كلمپ و به سمت سر حيوان
ثابت شد .در اين حالت قلب كامالً آشكار و آماده
http://bpums.ac.ir

حسب  mmHg.beats.min-2با حاصل ضرب تعداد
ضربان قلب در فشار كلي ايجاد شده توسط بطن چپ
طبق فرمول زير محاسبه گرديد.RPP=HR×LVDP :
كليه ثبتها و محاسبه فعاليتهاي الكتريكي و
مكانيكي قلب توسط سيستم جمعآوري اطالعات
پاورلب (شركت  AD Instrumentاستراليا) انجام
گرفته است .ميزان جريان كرونر نيز با جمعآوري مايع
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خروجي كرونر در واحد زمان در طي آزمايش

ايسكمي با بستن شريان كرونر نزولي قدامي چپ

اندازهگيري شد.

( )LADبهمدت  31دقيقه انجام شد و بهدنبال آن 211

پروتكل انجام آزمايشها و مراحل کار بر روی قلب
ايزوله شده

دقيقه عمل جريان مجدد با باز نمودن انسداد شريان
ياد شده انجام گرفت.

مراحل مختلف انجام كار پس از جداسازي و قرار

روش اعمال ايسكمي و جريان مجدد

گرفتن قلب در دستگاه قلب ايزوله عبارتند از مرحله

براي اعمال دورههاي ايسكمي /جريان مجدد ،از يك

تثبيت قلب ،مرحله پيش شرطيسازي ايسكميك (در

نخ سيلك  9صفر كه از زير شريان كرونر قدامي نزولي

گروه پيش شرطيسازي) ،مرحله ايسكمي اصلي و

چپ ( 1 ،)LADتا  3ميليمتر پايينتر از مبدأ آن ،در

بهدنبال آن برقراري جريان مجدد ميباشد .مرحله

جدار بطن چپ عبور داده ميشد استفاده گرديد.

تثبيت ،بالفاصله بعد از جداسازي و شروع پرفيوژن در

ايسكمي ناحيهاي با كشش دو سر نخ از ميان يك سر

سيستم النگندورف شروع ميشد و  29دقيقه طول

سمپلر و ثابت نمودن آنها بهوسيله وارد كردن يك

ميكشيد ،كه اين زمان براي برگشتن فعاليت قلب به

سرسمپلر ديگر در پشت اولي اعمال گرديد و سپس

وضعيت پايدار طبيعي در نظر گرفته ميشد .پيش

با باز نمودن انسداد شريان ،عمل جريان مجدد برقرار

شرطيسازي ايسكميك بهصورت سه سيكل متناوب

ميشد .پروتكل انجام مراحل ذكر شده در شكل 2

كوتاه مدت  3دقيقهاي ايسكمي ناحيهاي و جريان

نشان داده شده است:

مجدد ( 3دقيقه ايسكمي 3 +دقيقه جريان مجدد) قبل
از ايسكمي  31دقيقهاي اصلي انجام ميگرفت .مرحله

( I ،)Ischemic preconditioningدوره ايسكمي ( )Ischemiaو  Rدوره جريان مجدد ( )Reperfusionميباشد.

تعيين حجم ناحيه انفارکتوس

گرديد تا ناحيه غير ايسكميك يا ناحيه نرمال ()NZ

جهت تعيين حجم ناحيه سكته ،در پايان  211دقيقه

ميوكارد را رنگآميزي نمايد .به اينترتيب مرز بين ناحيه

جريان مجدد ،شريان كرونر قدامي نزولي چپ مجدداً

در خطر (ناحيه در خطر ،ناحيهاي است كه توسط شريان

بسته و قلب از دستگاه جدا شد .سپس يك سيسي

 LADخونرساني ميشود) و ساير نواحي غيرايسكميك

محلول اوانس بلو  2درصد به داخل كانول آئورتي تزريق

قلب از همديگر مشخص ميشود ( .)27بعد قلب در

http://bpums.ac.ir
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ناندرولون دکانوئيت و پيش شرطيسازی ايسكميک در قلب 411 /

دماي  -11درجه سانتيگراد فريز و بعد از قرارگيري در

مرگ سلولي نميشوند به رنگ قرمز (در شكل سياه و

ماتريكس قلبي اساليسهايي با ضخامت  1ميليمتر از

سفيد به صورت خاكستري تيره ديده ميشود) و نواحي

بافت قلب گرفته شد .سپس اساليسها بهوسيله محلول

انفاركته شده به رنگ روشن (در شكل سياه و سفيد

تري فنيل تترازوليوم كلرايد ( 2 )TTCدرصد رنگآميزي

بهصورت رنگ روشن ميباشد) در ميآيند (شكل .)1

شد .به دنبال رنگآميزي نواحي از قلب كه سالم و دچار

شكل  )1نحوه رنگآميزي اساليسهاي قلبي جهت تعيين حجم سكته .ناحيه در خطر ( )ARهمان ناحيهاي است كه توسط شريان  LADخونرساني ميشود .نواحي خاكستري
تيره بخشي از ناحيه در خطر بوده كه دچار نكروز نگرديده است و نواحي روشن ( )IZناحيهاي است كه دچار سكته و مرگ سلولي شده است.

براي محاسبه سكته ،بهوسيله دوربين ديجيتال از

ايران هورمون ،تريفنيل تترازوليوم كلرايد ( )TTCاز

اساليسها عكس گرفته شد .سطح ناحيه انفاركتوس در

شركت سيگماي آمريكا .نمكهاي الزم براي محلول

هر برش توسط نرمافزار  Image toolمحاسبه شد كه

كربس از شركت مرك آلمان و گاز كربوژن از شركت

بعد از ضرب نمودن در ضخامت برشها ،حجم ناحيه

ليان اكسيژن بوشهر تهيه گرديد.

انفاركتوس محاسبه گرديد .حجم ناحيه انفاركتوس بر
حسب درصد ناحيه در خطر گزارش شد.
تزريق دارو
در گروه دريافت كننده دارو ،ناندرولون دكانوئيت با دوز

اطالعات

بهدست

آمده

در

نرمافزار

SPSS

( )USA،Il ،Chicago،SPSS Incويرايش  29آناليز
و بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار بيان شده است.

يكبار بهصورت عضالني در ناحيه گلوتئال پاهاي عقب

جهت رسم نمودارها از نرمافزار  Excelويرايش

حيوانات تزريق شد .در گروه  IRو  IPC-IRحالل

 1117استفاده شد .پارامترهاي فعاليت مكانيكي و

ناندرولون (روغن آراچيز) با حجمي معادل گروه دارو

جريان كرونري طي جريان مجدد بر حسب درصد

تزريق گرديد.

مقدار پايه (دقيقه  29دوره تثبيت) تعيين و سپس با
استفاده از آناليز واريانس عمل مقايسه انجام گرفت.

تهيه داروها

مقايسه اندازه انفاركتوس با آناليز واريانس يكطرفه و

داروهاي مورد استفاده در اين بررسي عبارت بودند از

در صورت تفاوت معنيدار از آزمون دانكن استفاده

پودر ناندرولون دكانوئيت و حالل مربوطه از شركت
http://bpums.ac.ir
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شد )P>1/19( .بهعنوان سطح معنيدار در نظر گرفته
شده است.

يافتهها
وزن حيوانات
براي بررسي تأثير ناندرولون بر وزن بدن و وزن

نمودار  )3روند افزايش وزن بدن حيوانات در طول مدت  8هفته زمان

قلب طي دو ماهه دريافت دارو حيوانات در دو

آزمايش در حيوانات دريافت كننده ناندرولون و حالل داروي ناندرولون.

گروه دريافت كننده حالل يعني  IRو  IR-IPCبا
هم به صورت يك گروه ( )Sدر نظر گرفته شد و با
گروه دريافت كننده دارو ( )S-Nanمقايسه شدند.
نمودار  3روند افزايش وزن بدن در مدت  8هفته
زمان آزمايش در حيوانات دريافت كننده حالل دارو
و داروي ناندرولون دكانوئيت را نشان مي دهد .براي
مقايسه كمي بهتر اثر ناندرولون بر روند وزن گيري
حيوانات ،ميزان درصد افزايش وزن حيوانات در
پايان هفته هشتم نسبت به هفته اول مورد مقايسه
قرار گرفت (نمودار  .)1بررسي آماري نشان مي دهد
در پايان هفته هشتم ،ناندرولون سبب كاهش
معني دار وزن در مقايسه با گروه حالل يا كنترل
مي گردد (.)P>1/19

نمودار  )1درصد افزايش وزن بدن حيوانات در هفته هشتم در مقايسه با هفته اول
( *.)BW8/BW1نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح ( )P>1/19بين گروه
دريافت كننده ناندرولون ( )Nanبا گروه دريافت كننده حالل ( )Sميباشد.

وزن قلب
هشت هفته تجويز ناندرولون اثر معنيداري بر وزن
قلب در مقايسه با گروه كنترل نميگذارد .ولي نسبت
وزن قلب به وزن بدن در گروه دريافت كننده
ناندرولون در مقايسه با گروه كنترل افزايش نشان
ميدهد ( .)P>1/19كه با توجه به عدم تغيير وزن قلب
اين افزايش نسبت ،تنها به دليل كاهش معنيدار وزن
بدن ميباشد (نمودار .)9
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اکبری و همكاران

پارامترهای عملكرد قلبي

قبل از ايسكمي در نظر گرفته شد .در دوره جريان

پارامترهاي عملكردي اندازه گرفته شده شامل ضربان

مجدد براي مقايسه پارامترهاي مختلف ابتدا درصد

قلب ( ،)HRفشار ايجاد شده بطن چپ (،)LVDP

تغييرات تمامي پارامترها (درصد بهبودي نسبت به دقيقه

محصول ضربان -فشار ( )RPPحداكثر تغيير فشار در

 29دوره تثبيت) در دقايق مختلف اشاره شده نسبت به

واحد زمان ( ،)Max dp/dtحداقل تغييرات فشار در

مقدار پايهاي قبل ايسكمي در تمام گروهها جداگانه

واحد زمان ) (Min dp/dtو جريان مايع خروجي

محاسبه گرديد .و مقايسه آماري اين پارامترها تنها در

كرونري ( )CFميباشند.

دقيقه  211جريان مجدد صورت گرفت.

اين پارامترها بهطور پيوسته بعد از اتصال قلب به
دستگاه قلب ايزوله در دقايق مختلف دوره تثبيت،

ضربان قلب

ايسكمي و جريان مجدد ثبت گرديد .براي مقايسه

تفاوت معنيداري در ضربانهاي قلب ثبت شده در

تفاوتهاي بين گروهي ،تمامي پارامترها در گروه دارو

دقيقه  29تثبيت بين گروه پيش شرطي شده و

با گروه كنترل و همچنين گروه دريافت كننده دارو+

پيششرطي شده دريافت كننده داروي ناندرولون در

پيش شرطيسازي با گروه پيش شرطيسازي به تنهايي

مقايسه با گروه كنترل ديده نميشود .تفاوت بين گروه

مقايسه شدند .نخست در دقيقه  29دوره تثبيت تمامي

پيش شرطي و پيش شرطي شده دريافت كننده داروي

پارامترها با هم مقايسه شدند و به عنوان مقدار پايهاي

ناندرولون نيز معنيدار نميباشد (جدول .)2

جدول  )1پارامترهای عملكرد قلبي در طي آزمايش
جريان مجدد
دقيقه 121

دقيقه 91

دقيقه 11

دقيقه 21

ايسكمي

تثبيت

دوره/دقيقه

دقيقه 11

دقيقه 15

گروهها

ضربان قلب ()Beat/min
116±29

133±29

131±21

113±21

118±21

161±8

SC

119±6

132±7

138±9

132±9

137±21

172±21

S-IPC

118±5

195±5

168±23

168±26

161±21

191±21

S-N-IPC

13/3±21/5

فشار ايجاد شده داخل بطن چپ ()mmHg
18/6±22/3

91±23

63/5±21

31/7±1/5

81/6±9/9

SC

* 225/6±6/8

211/3±1/3

213/6±7/8

215/8±8

16/1±1/6

* 211/5±7/5

21267±1835

22922±1833

21911±3136

29181±3261

8177±917

12699±2185

SC

27117±3198

28312±3116

25616±3158

12111±1888

5121±2351

11118±2937

S-IPC

32988±2111

31836±675

31171±2913

21181±2182

16323±1316

S-N-IPC

حاصل ضربان فشار ()Beat.mmHg/min

* 15677±2612
جريان كرونري )(ml/min
6/8±2/7

23/6±2/3

SC

7/1±2/8

8/1±2/9

5/2±2/9

8/9±2/2

S-IPC
S-N-IPC

21/9±2/1

22/3±2/6

21/2±2/7

21/7±2/1

7/5±/7

21/6±2/6

*26/3±2/1

26/9±/5

27/7±/8

28/8±/1

5/1±2/2

21/8±2/3

مقادير به صورت ميانگين ±خطاي معيار ميانگين نشان داده شده اند * .نشان دهنده تفاوت در سطح  P>1/19در مقايسه با گروه كنترل ( )IRميباشد.
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76/1±21/2

81/1±29/3

81/5±21/1

51/1±23/6

38/5±6

83/3±9/7

S-IPC
S-N-IPC
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فشار ايجاد شده داخل بطن چپ

چپ كم كم به حالت قبل از ايسكمي برگشت .نكته

فشار ايجاد شده در داخل بطن چپ ( )LVDPبر

مهم در اين برگشت درصد برگشت يا بهبود فشار در

حسب ميليمتر جيوه ،از اختالف فشار سيستول و

هر گروه در مقايسه با ميزان پايهاي خودش در دقيقه

دياستول بهدست ميآيد .در دقيقه  29دوره تثبيت،

 29دوره تثبيت ميباشد كه درصد بهبودي هر گروه در

فشار ايجاد شده در داخل بطن چپ در گروه

زمانهاي مختلف دوره جريان مجدد محاسبه گرديد.

پيششرطي شده تفاوت معنيداري با گروه كنترل

مقايسه فشار بطن چپ در گروههاي مختلف در دقيقه

نداشت ولي تجويز ناندرولون به همراه پيش

 211نشان ميدهد پيش شرطيسازي به تنهايي سبب

شرطيسازي سبب افزايش معنيداري در فشار بطني

افزايش فشار بطن چپ در مقايسه با كنترل گرديد (هر

نسبت به گروه كنترل گرديد ( 211/5±7/5در مقابل

چند اين تفاوت معنيدار نبود) .همچنين ناندرولون

( )81/6±9/9جدول  .)2در دوره ايسكمي فشار داخل

سبب افزايش معنيدار فشار بطن چپ در گروه پيش

بطني در تمام گروهها به دليل انسداد شريان كرونر

شرطي شده ايسكميك ( )Nan-IPC-IRنسبت به

كاهش شديدي يافت .در ابتداي جريان مجدد بعد از

گروه كنترل (( )P>1/19( )IRجدول  2و نمودار .)6

باز نمودن انسداد شريان كرونر فعاليت انقباضي بطن

نمودار )6درصد بهبودي فشار داخل بطن چپ (سمت چپ) و حاصل ضربان -فشار (سمت راست) در دقيقه  211جريان مجدد نسبت به حالت پايه * .نشاندهنده تفاوت در
سطح ( )P>1/19در مقايسه با گروه كنترل ( )IRميباشد.

حاصل ضربان -فشار ( )RPPبر حسب ميليمتر

تفاوت معني داري با كنترل ندارد ولي تجويز

جيوه-ضربان در دقيقه از حاصلضرب تعداد ضربان

ناندرولون سبب افزايش غير معني داري)P=1/16( ،

قلب در فشار ايجاد شده بطن چپ ()LVDP

در حاصل ضربان -فشار بطني نسبت به گروه كنترل

به دست مي آيد .روند تغيير حاصل ضربان -فشار در

مي شود( .جدول .)2

گروه هاي مختلف دقيقا شبيه به فشار ايجاد شده بطن

بنابراين به دليل اينكه تفاوت معني داري در تعداد

چپ مي باشد .در دقيقه  29دوره تثبيت ،حاصل

ضربان قلب مشاهد نشد ،مي توان گفت ناندرولون
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بيشتر با افزايش فشار ايجاد شده بطن چپ سبب
افزايش حاصل ضربان -فشار مي گردد .مقايسه
حاصل ضربان -فشار دقيقه  211جريان مجدد نشان
مي دهد پيش شرطي سازي سبب افزايش غيرمعني دار
حاصل ضربان -فشار در مقايسه با گروه كنترل
مي گردد .ناندرولون همچنين سبب افزايش معني دار
حاصل ضربان -فشار در گروه پيش شرطي شده
ايسكميك ( )Nan-IPC-IRنسبت به كنترل

نمودار  )7درصد بهبودي ميزان جريان كرونري قلب در دقيقه  211جريان مجدد
نسبت به حالت پايه * .نشاندهنده تفاوت در سطح ( )P>1/19در مقايسه با گروه
كنترل ( )IRميباشد.

مي گردد (( )P>1/19نمودار .)6

حجم سكته ميوکارد

بنابراين ميتوان گفت ناندرولون اثر پيش شرطيسازي

حجم سكته ميوكارد بر اساس درصد ناحيه در خطر

ايسكميك بر پارامترهاي عملكردي قلب را مختل

(ناحيهاي از بطن كه تحت خونرساني شريان كرونر

نمينمايد .روند تغييرات ساير پارامترهاي فعاليت قلب

نزولي قدامي چپ قرار دارد) اندازهگيري شده است.

مانند حداكثر تغييرات فشار در واحد زمان و حداقل

اندازه سكته ميوكارد بر اساس نسبت حجم انفاركتوس

تغييرات فشار در واحد زمان نيز مانند فشار ايجاد شده

به حجم ناحيه در خطر ضرب در  211محاسبه شده

بطن چپ و حاصل ضربان -فشار ميباشد (اطالعات

است .بررسي اندازه سكته در گروههاي مختلف نشان

نشان داده نشده است).

ميدهد پيش شرطيسازي ايسكميك سبب كاهش

ميزان جريان کرونر
در دوره تثبيت (دقيقه  )29تفاوت معني داري بين
گروه هاي مختلف مشاهده نمي شود( .جدول  .)2در
دوره ايسكمي به دليل بستن شريان كرونري ،ميزان
جريان كرونر در همه گروه ها نسبت به دوره تثبيت
كاهش مي يابد .در دقيقه  211جريان مجدد ،درصد

معنيدار سايز سكته نسبت به گروه كنترل ميگردد
( 21/2±2/5درصد در مقايسه با  39/1±7/9گروه
كنترل .)P>1/112 ،از طرف ديگر اثر ناندرولون بر
سايز سكته در گروه پيش شرطي شده دارو در مقايسه
با گروه پيش شرطي شده معنيدار نيست (11/1±9/3
درصد در مقايسه با  21/2±2/5درصد) (نمودار .)8

تغييرات جريان در مقايسه با وضعيت پايه (دقيقه
در ساير پارامترها مي باشد.
بررسي يافته ها نشان مي دهد جريان كرونر در گروه
پيش شرطي شده و گروه پيش شرطي شده دريافت
كننده دارو در مقايسه با گروه كنترل افزايش يافته
است .به طوري كه تفاوت گروه پيش شرطي شده

نمودار  )8سايز انفاركتوس برحسب درصد ناحيه در خطر .مقادير بهصورت
ميانگين ±خطاي معيار ميانگين نشان داده شدهاند * .نشاندهنده تفاوت در سطح

دريافت كننده دارو در مقايسه با گروه كنترل IR

( )P>1/19و *** نشاندهنده تفاوت در سطح ( )P>1/112در مقايسه با گروه

معني دار مي باشد (( )P>1/19جدول  2و نمودار .)7

كنترل ( )IRميباشد.
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بحث

دخيل در كاهش وزن ناشي از تجويز ناندرولون ،داليل

يافتههاي بررسي كنوني نشان ميدهد كه ،ناندرولون در

گوناگوني مطرح شده است .از جمله اين موارد تحقيقي

پايان دو ماه سبب كاهش وزن بدن شده و بر وزن

است كه توسط ليندبالم ( )Lindblomو همكاران در

قلب حيوانات دريافت كننده اثر معنيداري ندارد .ولي

زمينه دليل كاهش وزن بدن بهدنبال دريافت ناندرولون

نسبت وزن قلب به بدن را افزايش ميدهد .از سوي

انجام گرفته است ( .)25اين گروه مشخص نمودند كه

ديگر ناندرولون سبب افزايش معنيدار پارامترهاي

كاهش وزن به دنبال دريافت ناندرولون بهدليل افزايش

عملكردي قلب در دوره قبل ايسكمي (دقيقه  29دوره

فعاليت در سيستم مالنوكورتيني مغز و افزايش بيان ژن

تثبيت) ميگردد .در دوره جريان مجدد ناندرولون نه

پرواپيومالنوكورتين و بهدنبال آن افزايش مقدار

تنها اثرات محافظتي پيش آمادهسازي ايسكميك را

 α-MSHميباشد و افزايش سطح اين پپتيد با اثر بر

مختل ننمود ،بلكه سبب تقويت اثرات پيش

مركز اشتها در هيپوتاالموس سبب كاهش اشتها و رفتار

شرطيسازي ايسكميك در ريكاوري پارامترهاي

تغذيهاي و بهدنبال آن كاهش وزن ميگردد (.)25

عملكردي قلب نسبت به حالت پايهاي گرديد.

بررسي شاخصهاي عملكردي قلب (شامل فشار

همچنين پيش شرطيسازي سبب كاهش حجم سكته
ميوكارد شده و استفاده از داروي ناندرولون سبب
مختل نمودن اثرات پيش شرطيسازي در كاهش حجم

ايجاد شده داخل بطن چپ ،حاصل ضربان -فشار،
حداكثر و حداقل تغييرات فشار در واحد زمان) و
همچنين جريان كرونري بهعنوان تابعي از عملكرد

سكته نميگردد.

قلب ،در دقيقه  29دوره تثبيت نشان ميدهد روند

در اين مطالعه ناندرولون سبب كاهش وزن بدن در

تغييرات اين شاخصها شبيه به هم ميباشد.

حيوانات ساكن گرديد و بر وزن قلب اثر معنيداري

بررسي نتايج گرفته شده در دقيقه  29دوره تثبيت (يعني

نداشت .اما بعد از نرمال سازي وزن قلب بر اساس

قبل از زمان القاي پروتكل پيش شرطيسازي و ايسكمي)

وزن بدن ،نشان داده شد كه نسبت وزن قلب به بدن

نشانگر آن است كه  8هفته دريافت ناندرولون سبب

در اين شرايط افزايش معنيداري يافته است كه بهدليل

افزايش ظرفيت عملكردي قلب در مقايسه با گروه كنترل

كاهش وزن بدن ميباشد.

گرديده است .دليل اين موضوع كه چرا شاخصهاي

بنابراين با ارزيابي اين نتيجه ميتوان گفت ناندرولون در

عملكردي قلب به دنبال دريافت ناندرولون افزايش يافته

است .اين نتيجه دقيقاً با مطالعات قبلي كار شده توسط

و همكاران در سالهاي  1117و  1122انجام گرفته

بيسولي ( )Bissoliو همكاران ( )28و چاوز

است ،پيدا نمود .اين گروه در بررسيشان نشان دادند كه

( )Chavesو همكاران ( )7همخواني دارد كه بهترتيب

تزريق ناندرولون روزانه بهميزان  29ميليگرم به ازاي هر

اثرات سوء ناندرولون دكانوئيت بهميزان  21ميليگرم بر

كيلوگرم در مدت  1هفته و يا با دوز  9ميليگرم در ازاي

گيلوگرم را بر ( Bezold- Jarske reflexيكي از

هر كيلوگرم  1بار در هفته بهمدت  21هفته ،سبب افزايش

رفلكسهاي كاهنده فشار خون) و اثر محافظ قلبي
ورزش را بررسي نمودند .در بررسي مكانيسمهاي
http://bpums.ac.ir
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در بطن چپ ميتواند سبب افزايش قدرت انقباض و

كارايي پروتكلهاي محافظتي مانند پيش شرطيسازي

باال بردن كارايي قلب گردد .هر چند كه اين يافتهها در

و پس شرطيسازي و غيره نيز در چنين شرايطي

دوره پايهاي با يافتههاي بيسولي و همكاران و

متفاوت ميباشد.بنابراين در بررسي كنوني به ميزان

د -تويت ( )De Toitو همكاران در تناقض ميباشد

كارايي پيش شرطيسازي ايسكميك در موشهاي

زيرا در مطالعات اين گروهها تفاوتي در شاخصهاي

صحرايي دريافت كننده ناندرولون در حالت غير ورزش

عملكردي مانند فشار متوسط شرياني و فشار داخل

پرداخته شد.

بطن چپ در گروههاي دريافت كننده ناندرولون با

يافتههاي مطالعه كنوني نشان ميدهد كه در اين شرايط،

گروه كنترل وجود نداشت ( 21و .)28

ناندرولون نه تنها سبب از بين رفتن يا كاهش اثر مفيد

القاي ايسكمي و جريان مجدد سبب آسيبهاي بافتي

پيش شرطيسازي بر شاخصهاي عملكردي قلب

شديدي در ناحيه در خطر قلب از جمله نكروز

نگرديد بلكه اثرات ناندرولون به همراه پيش شرطيسازي

سلولها ،آپوپتوز ميوسيتها ،آريتميهاي قلبي و

هم افزايي نيز پيدا نموده است .اين يافته برخالف انتظار

اختالالت عملكردي قلب (مانند استانينگ و

نويسندگان بود زيرا مطالعات انجام شده در زمينه

هيبرناسيون) ميگردد .پروتكلهاي مختلف پيش

ايسكمي و جريان مجدد ،نشان از اثرات سوء

شرطيسازي ( ،)Preconditioningپس شرطيسازي

استروئيدهاي آنابوليك و تشديد آسيبهاي ناشي از

( )Postconditioningو حتي شرطيسازي ايسكميك

ايسكمي و جريان مجدد بهدنبال مصرف اين مواد دارد

دور ( )Remote ischemic preconditioningتالش

( .)21د-تويت و همكاران در سال  1119در مطالعهاي

دارند تا عوارض بعد از آسيب ايسكمي و جريان مجدد

به بررسي اثر ناندرولون بر آسيبهاي ناشي از ايسكمي و

را كه در مواقع مختلف باليني مانند سكتههاي قلبي،

جريان مجدد پرداختند ( .)21نتايج گرفته شده توسط اين

جراحيهاي باي پس كرونري ،و يا پيوند قلب حادث

گروه نشان داد ناندرولون با دوز  1/379ميليگرم در ازاي

ميشوند را تقليل داده و به حداقل برسانند (.)11

هر كيلوگرم هفتگي و بهمدت  6هفته در حيوانات ساكن

همانگونه كه گفته شد پديده پيش شرطيسازي

و ورزشكار ،سبب كاهش جريان كرونري و حاصل

ايسكميك با اعمال دورههاي كوتاه ايسكمي و جريان

ضربان  -فشار در طي جريان مجدد گرديد به گونهاي كه

مجدد قبل از رخداد ايسكمي طوالني اصلي انجام

درصد بهبودي اين شاخصها طي جريان مجدد در

ميگيرد و اثرات محافظتي فوقالعاده قوي و مؤثري در

گروههاي ساكن و ورزشي دريافت كننده دارو بهطور

قلب و يا ساير بافتها در برابر آسيب ايسكمي و

معنيداري كاهش پيدا نمود.

جريان مجدد ايجاد مينمايد .با توجه به اينكه قلب در

در مطالعهاي ديگر ،ناندرولون دكانوئيت بهمدت 21

شرايط مختلف مانند ورزش و غيرورزش ،حاالت

هفته با كاهش ميزان آنزيمهاي آنتياكسيدان سبب

پاتولوژيك مختلف مانند ديابت ،هيپرتانسيون،

كاهش اثرات محافظتي ورزش در برابر آسيب ايسكمي

هيپوتيروئيدي و غيره و يا بهدنبال دريافت داروهاي

و جريان مجدد و افزايش اندازه سكته در گروه ورزش

مختلف پاسخهاي متفاوتي به آسيبهاي ناشي از

دريافت كننده دارو گرديد ( .)7اما از سوي ديگر
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ايسكمي و جريان مجدد ميدهد .همچنين ميزان
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آسيب ايسكمي و جريان مجدد و پديده پس

ناندرولون با افزايش تعداد اين گيرندهها سبب بهبود

شرطيسازي ايسكميك (يك پروتكل يا روشي براي

عملكرد قلب و كاهش سايز سكته گرديده است.

مقاومسازي قلب در برابر آسيبهاي ناشي از ايسكمي

البته الزم بهيادآوري است كه با توجه به اينكه در اين

و جريان مجدد ميباشد .اما برخالف روش پيش

مطالعه

مدت

شرطيسازي ايسكميك ،در اينجا دورههاي كوتاه

( )Sub-chronicولي با دوز باال تجويز شده است،

ايسكمي و جريان مجدد در ابتداي دوره جريان مجدد

هيچگونه هيپرتروفي ايجاد ننموده است.

و يا در پايان ايسكمي طوالني مدت اصلي صورت

در مطالعه ديگر اين گروه در سال  1122مشخص شد

ميپذيرد) انجام شده است همسو با يافتههاي بهدست

كه با افزايش طول مدت دريافت ناندرولون (9

آمده از تحقيق ما ميباشد.

ميليگرم بهازاي هر كيلوگرم دو بار در هفته بهمدت

از جمله اين بررسيها مطالعهاي است كه در سال 1118

 21هفته) ،اثرات محافظتي ناندرولون به تنهايي و

درباره اثر ناندرولون بر آسيب ايسكمي و جريان مجدد و

همچنين اثر سينرژيك ناندرولون بر پس شرطيسازي

همچنين پديده پس شرطيسازي ايسكميك صورت

حتي با وجود افزايش بيان گيرندههاي  β2سيستم

گرفته است ( .)11اين مطالعه به اثر دو هفتهاي ناندرولون

سمپاتيك مختل گرديد .در اين مطالعه ناندرولون سبب

(بهميزان  29ميليگرم در ازاي هر كيلوگرم روزانه) بر

هيپرتروفي بطن چپ گرديد و كاهش اثرات محافظتي

آسيب ايسكمي و جريان مجدد ( 31دقيقه ايسكمي

بهوجود آمده را بهدليل هيپرتروفي ناشي از دريافت دو

گلوبال و  211دقيقه جريان مجدد) پرداخته است.

ماهه ناندرولون دانستند (.)11

در اين مطالعه برخالف مطالعات پيشين مشخص شد

بر اين اساس همانگونه كه در باال بيان گرديد بروز

كه ناندرولون به تنهايي سبب بهبود فعاليت مكانيكي

هيپرتروفي شديد سبب اختالل در امر پيش

قلب طي جريان مجدد و همچنين كاهش اندازه

شرطيسازي و كاهش اثرات مفيد آن خواهد شد.

انفاركتوس در پايان جريان مجدد گرديد .از سوي

مطالعات نشان ميدهد كه هيپرتروفي شديد قلب و

ديگر اين گروه از محققين نشان دادند كه اثرات

كاهش واسكوالريتي مرتبط با آن يكي از داليل تشديد

ناندرولون و پس شرطيسازي ايسكميك در بهبود

آسيبهاي ناشي از ايسكمي و جريان مجدد ميباشد

عملكرد مكانيكي قلب و كاهش اندازه انفاركتوس

( 22و  .)11اما بايد بين هيپرتروفي ايجاد شده با

بهصورت هم افزا يا سينرژيك ميباشد .در بررسي

ورزش و هيپرتروفي بهوجود آمده بهوسيله ناندرولون

علت اين موضوع اين گروه پي بردند كه تزريق دو

و ورزش با هم تمايز قائل شد.

هفتهاي ناندرولون سبب افزايش بيان گيرندهاي β2

در مطالعهاي كه در سال  1111انجام شد نشان داده

سيستم عصبي سمپاتيك ميگردد و با بلوك اين

شد كه استفاده از آنابوليك استروئيدها به همراه ورزش

گيرندهها اثرات مشاهده شده از بين ميروند .از سوي

سبب هيپرتروفي ميوسيتها و اختالل در رشد بستر

ديگر بهدليل اينكه نقش گيرندههاي  β2سيستم

مويرگي در عضالت و كاهش تراكم مويرگها بهازاي

سمپاتيك در مسيرهاي سيگنالينگ پيش شرطيسازي و
http://bpums.ac.ir
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بهصورت

كوتاه
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هر ميوسيت ميگردند .در حالي كه ورزش به تنهايي

مطالعات قبلي كار شده درباره اثر ناندرولون به همراه

سبب افزايش تراكم مويرگي در قلب ميگردد (.)22

پس شرطيسازي ايسكميك همخواني دارد ( 11و .)12

يكي از شاخصهاي اصلي جهت بررسي اثر محافظتي

پنا و همكاران در بررسي اثر ناندرولون بر پديده پس

عامل پيش آمادهسازي كننده اندازهگيري سايز

شرطيسازي به اين نتيجه رسيدند كه  1هفته تزريق

انفاركتوس (نكروز) ميباشد .اثرات پيش شرطيسازي

روزانه ناندرولون بهميزان  29ميليگرم در ازاي هر

ايسكميك در كاهش اندازه سكته در بررسيهاي

كيلوگرم وزن بدن تأثير سوئي بر اثرات محافظ قلبي

زيادي كه در حيوانات مختلف و همچنين انسان انجام

پديده پس شرطيسازي در كاهش اندازه سكته قلب

گرفته است ،به اثبات رسيده است ( 19و .)16

بهدنبال القاي ايسكمي و جريان مجدد ندارد .اما ادامه

در مطالعه كنوني نيز با بكارگيري سه دوره  3دقيقهاي

درمان با ناندرولون بهمدت  21هفته اين اثرات مثبت

كوتاه ايسكمي -جريان مجدد قبل از ايسكمي اصلي،

پس شرطيسازي را از بين ميبرد (.)11

مشخص شد كه پيش شرطيسازي ايسكميك سبب

در توجيه اين امر پيدايش هيپرتروفي قلبي طي 21

كاهش معنيدار اندازه سكته ميگردد كه اين نتايج

هفته تيمار با ناندرولون دليل اين موضوع فرض شده

همسو با يافتههاي ساير محققين ميباشد .در بحث

است .هر چند كه بررسيهاي زيادي نشان ميدهد كه

اندازه سكته نيز مانند پارامترهاي عملكردي انتظار بر

قلبهاي هيپرتروفيك ميتوانند از پديده پيش

اين بود كه ناندرولون از اثر پيش شرطيسازي

شرطيسازي ايسكميك سود ببرند اما تناقضات زيادي

ايسكميك در كاهش سايز سكته جلوگيري نمايد.

درباره اين مسئله وجود دارد كه از نبود كارايي پيش

مطالعاتي كه تاكنون از تأثير آنابوليك استروئيدها بر

شرطيسازي در قلبهاي هيپرتروفيك نشان دارد

آسيب ايسكمي و جريان مجدد در دسترس بوده

( 17و .)18

است ،نشانگر تشديد اين آسيبها ميباشد.
ورزش در كاهش آسيبهاي ناشي از ايسكمي و

يافتههاي پژوهش كنوني نشان ميدهد كه ناندرولون

جريان مجدد از جمله حجم سكته ميوكارد ميگردد.

سبب تقويت پارامترهاي عملكردي قلب در دوره

در بررسي مكانسيمهاي دخيل در اين امر مشخص

پايهاي قبل ايسكمي و افزايش ميزان ريكاوري اين

گرديد ناندرولون با كاهش ميزان آنزيمهاي

پارامترها در پايان دوره جريان مجدد و تقويت اثرات

آنتياكسيدان مثل منگنز سوپر اكسايد ديسموتاز و

پيش

پيش

گلوتاتيون پراكسيداز بافت قلب سبب اين امر

شرطيسازي ايسكميك سبب كاهش حجم سكته

ميگردد ( .)7اما يافتههاي بهدست آمده نشان داد

ميوكارد در انتهاي دوره ايسكمي و جريان مجدد و

ناندرولون با دوز و مدت زمان استفاده شده در اين

ناندرولون سبب مختل نمودن اثر پيش شرطيسازي در

بررسي قادر به از بين بردن اثر مفيد پيش شرطيسازي

كاهش حجم سكته ميوكارد نميگردد.

ايسكميك در كاهش سايز سكته در دو حالت ساكن و

بنابراين برخالف نتايج به دست آمده از بررسي هاي

ورزس نميباشد .از سوي ديگر مطالعه فعلي ما با

پيشين ،تحقيقات جديد انجام شده در زمينه اثرات

http://bpums.ac.ir
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Abstract
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Background: Previous studies have shown that use of supraphysiologocal doses of anabolic adrogenic steroids
(AAS) associated with detrimental cardiovascular effects including ventricular hypertrophy, increased susceptibility
to ischaemia/reperfusion injury, impairment of exercise-induced cardioprotection and sudden cardiac death. The aim
of the present study was to evaluate the impact of 8 weeks treatment of AAS nandrolone decanoate (10
mg/kg/week), on ischemic preconditioning (IPC) phenomena in isolated hearts of sedentary rats.
Materials and Methods: Three groups of animals were studied in the present study. Control ischemia/reperfusion
injury group (IR), 2- Ischemic preconditioned group before main test ischemia and reperfusion (IPC+IR), and 3Nandrolone treated ischemic preconditioned group before main test ischemia and reperfusion (Nan+IPC+IR). After
two months of nandrolone and/or its solvent, the isolated Langendorff perfused rat hearts were subjected to 30 min
of ischemia followed by 120 min reperfusion. The IPC was induced by three cycles of 3-min occlusion and 3-min
reperfusion of the left anterior descending coronary artery (LAD) before main test ischemia. Heart rate, left
ventricular developed pressure (LVDP), rate pressure product (RPP), Max dp/dt, Min dp/dt and coronary flow were
recorded during experiment. Infarction size was measured after 120 min reperfusion by TTC staining.
Results: Eight weeks’ nandrolone treatment decreased body weight and increased cardiac to body weight ratio in
treated rats. Nandrolone increased pre-ischemic base line cardiac function parameters in the rat hearts. Cardiac
function recovery parameters in different time points during reperfusion were also greater in nandrolone treated rats
compared to their respective controls. IPC decreased infarct size in the rats (P<0.05). Nandrolone could not
significantly change the infarct size lowering effect of IPC in the rat heart.
Conclusion: The present study revealed that chronic supraphysiological doses of AAS nandrolone, could not impair
cardioprotective effects of ischemic preconditioning in isolated rats heart.
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