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اثر هورمونهای استانوزولول و ناندرولون دکانوآت بر غلظت سرمی اریتروپویتین و
تستوسترون در گربه
بهمن مصلینژاد ،*1سعد گورانینژاد ،1سیدرضا فاطمی طباطبایی ،2حبیب

امانیپور3

 -1استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2استاد گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

bmosallanejad@scu.ac.ir

(دریافت مقاله 95/12/17 :پذیرش نهایی)97/8/19 :

چکیده
استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک ،جهت تحریک اشتها ،رشد عضالنی و افزایش تولید گلبولهای قرمز خون بهکار بررده مریشروند
هدف از انجام مطالعه حاضر ،مقایسه بین اثر هورمونهای اسرتانوزولول و نانردرولون دکرانوآت برر غلظرت سررمی اریتروپرویتین و
تستوسترون ،عوارض جانبی احتمالی آنها بر کبد و تغییرات وزن بدن گربه بود بدین منظور  10قالده گربه نر سالم ،به  2گروه مساوی
 Aو  Bتقسیم شدند گروه  ،Aشامل  5قالده گربه بود که استانوزولول را یکبار در هفته و برای مدت  6هفته ( 25 mg/catو برهشرکل
داخل عضالنی) دریافت کرد گروه  ،Bشامل  5قالده گربه بود که ناندرولون دکانوآت ،یکبار در هفته و برای مدت  6هفته (1 mg/kg
و به شکل داخل عضالنی) به آنها تزریق شد نمونههای خون 5 ،بار و در روزهای صفر 28 ،14 ،3 ،و  42جهت سنجش تستوسترون و
اریتروپویتین سرم جمعآوری شدند استانوزولول و ناندرولون دکانوآت ،هر دو عملکرد مروثری در افرزایش غلظرت اریتروپرویتین و
تستوسترون نشان دادند ،اما اثر استانوزولول در افزایش سطح هورمونها ،بیشتر از ناندرولون دکرانوآت برود یرک تفراوت معنریدار
( ،)p>0/001بین گروههای  Aو  Bو در روزهای  28 ،14و  42در افزایش اریتروپرویتین و در روزهرای  28 ،14 ،3و  42در افرزایش
تستوسترون مشاهده گردید هر دو دارو ،عوارض کبدی نداشتند ،همچنین در مقایسه اثر دو هورمون بر افزایش وزن بدن ،استانوزولول
بهصورت معنیداری ( )p>0/001موثرتر از ناندرولون دکانوآت بود نتایج نشان داد که اگرچه هر دو هورمرون ،عملکررد مروثری در
افزایش مقادیر اریتروپویتین ،تستوسترون و وزن بدن در گربهها داشتند ،اما استانوزولول موثرتر از ناندرولون دکانوآت عمل کرد
کلیدواژهها :استانوزولول ،ناندرولون دکانوآت ،اریتروپویتین ،تستوسترون ،گربه
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سلولهای امدادی رده اریترو یدی میباشد ( Bhasin et

مقدمه
برخی از هورمونها میتوانند بههطهور مسهتقی یها

.)al., 2001; Nunez-Faver et al., 2012

غیرمستقی  ،سیست های مختلف بدن را تحت تاثیر قهرار

اسههتانوزولول (وینسههترول )V-یکههی از مشههتقات

دهند و بر عملکرد محورهای هورمونی (هیپوتهاممو -

صناعی تستوسترون است کهه نسهبت بهه هورمهونههای

هیپوفیز-گناد) تاثیرگهذار باشهند .تستوسهترون از مملهه

طبیدی ،فدالیت آنابولی

قویتری دارد (دارای ساختمان

هورمونهای اسهترو یدی در بهدن اسهت کهه سهاختمان

 -17آلفا -آلکیله) .ای دارو در دامپزشکی مهت بهبهود

اصههلی سههازنده آن را کلسههترول تشههکی میدهههد .ای ه

اشتهای حیوان ،افزایش وزن بدن ،عضالنی شدن بهدن و

مهه در

درمان برخی از انواع آنمی در سگ ،گربه و اسب کاربرد

بدن میباشد .تستوسترون که بهوسهیله سهلولهای میهان

دارد ( .)Faghihi and Gandomi Sani, 2013تجههویز

بافتی میدیگ ترشه میشهود ،نقهش کلیهدی در رشهد

ه زمان اسهتانوزولول بها دیگهر داروهها کهه بها سیسهت

بافتهای تولیدمثلی منس نر بازی میکنهد و کمبهود آن

آنزیمی سیتوکروم  P450رقابت میکننهد ،متابولیسه دارو

مومب مشکالت منسهی متدهدد مهیگهردد ( Etienne,

را کاهش میدهد .همچنی استفاده طومنیمدت از دارو،

 .)2007تستوسترون بالفاصله بدهد از ورود بهه گهردش

ممک است با عوارض کبدی و یا تغییهرات رفتهاری در

خون محیطی ،سریداً به پروتئی های سرمی متصه و بها

حیوانههات همههراه باشههد (.)Maddison et al., 2002

آنها به تدادل میرسد .حدود  60درصد تستوسترون در

دلگادو و همکاران در سهال  ،2010گهزارش کردنهد کهه

گردش خون ،با گلوبولی باند شده و  38درصد متصه

درمان با استانوزولول ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ماهیچههای

به آلبهومی مهیباشهد .حهدود  2درصهد باقیمانهده هه

مخطط موش صحرایی را افزایش میدهد ( Delgado et

بهصورت آزاد قاب ردیهابی اسهت ( Maddison et al.,

 .)al., 2010نانههدرلون دکههانوآت (دورابههولی ) نیههز از

 .)2002ای هورمون ،مومب افهزایش حجه عضهالنی،

تستوسترون مشتق میشود .بسهیاری از تحقیقهات نشهان

عمدتا بدد از بلوغ میشود کهه ایه امهر بها زیهاد شهدن

دادهاند کهه تزریهق داخه عضهالنی ایه دارو ،مومهب

پروتئی و تجمع چربی در سایر نقاط بدن همراه اسهت.

افزایش توده عضالنی میشود .اثهرات مثبهت نانهدرولون

بسههیاری از تغییههرات پوسههت و حتههی تغییههرات صههدا

دکانوآت شام رشد عضالنی ،تحریه

اشهتها ،افهزایش

میتواند مربوط به ای عم آنابولیکی تستوسترون باشد.

تولید اریتروپویتی ( )Erythropoietin; EPOو در نتیجه

کاربرد بالینی ای هورمون ،برای درمان آنمیهای مهزم

افزایش گلبولهای قرمهز خهون ،درمهان آنمهی و پهوکی

مشخص گردیده است .مکانیس های احتمالی ،از طریهق

اسههتخوان میباشههد .البتههه در اسههتفاده از هورمههونهههای

افزایش تولید اریتروپویتی  ،تمایز سلولههای بنیهادی بهه

میبایست دقت مزم صهورت گیهرد ،چهرا کهه

هورمون دارای اثرات آنهدروننی

سلولهای حسا

و آنابولیه

نظیر هموسیتوبالستها (کهه فهاکتور

محهههر اریتروپهههویتی هسهههتند) و محهههر مسهههتقی
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آنابولی

برخی عوارض ،نظیهر آزواسهپرمی گهزارش شهده اسهت
(.)Etienne, 2007; Carrero et al., 2012
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یکی از کاربردهای مه اریتروپویتی  ،درمان آنمهی

حایر ،مشخص نمودن اثرات هورمونهای آنهدروننی

در نارسایی مزم کلیوی میباشد .تجهویز اریتروپهویتی

(استانوزولول و ناندرولون دکانوآت) بهر غلظهت سهرمی

در حیوان ،زمانی صورت میگیرد که میزان هماتوکریهت

اریتروپویتی و تستوسهترون و نیهز مقایسهه بهی اثهرات

به حدود 20درصد رسیده باشد و عال بالینی مرتبط بها

هورمونها بود ،تا منبهههای مختلهف بهالینی (تغییهرات

آنمی ،ظهاهر شهود ( .)Olsen et al., 2000مزم بههذکهر

وزن گربهها) و آزمایشگاهی آنها مشخص گهردد و بهه

اسههت کههه قب ه از تجههویز اریتروپههویتی  ،مههیبایسههت

سوامت صاحبان حیوانات خهانگی در ارتبهاط بها اینکهه

فاکتورهایی که در ایجاد که خهونی نقهش دارنهد (نظیهر

کدام هورمون موثرتر است ،پاسخ داده شود .همچنی در

خونریزی دستگاه گوارش ،کمبهود آهه و دیگهر مهواد

ای تحقیق ،عهوارض مهانبی داروههای مهذکور (اثهرات

مغذی ،بیماریهای عفونی و التههابی و نیهز نمونههگیری

هپاتوتوکسیکی) از طریق اندازهگیری آنزی های کبدی و

بیش از حد خون) اصالح گهردد .تجهویز اریتروپهویتی ،

بررسی تابلوی خهونی (نظیهر میهزان هماتوکریهت) نیهز

مومب افزایش هماتوکریهت ،در یه

دوره زمهانی 2-8

بررسی گردید.

هفتهای خواهد شد که البته بستگی به میزان هماتوکریت
اولیه و دوز دارو دارد .با برطهر

شهدن مشهک آنمهی،

مواد و روشها

بهبود اشهتها ،افهزایش وزن بهدن و تثبیهت در ویهدیت

 -حیوانات مورد مطالعه و نمونهبرداری :مطالده حایر در

حیوان بهومود خواهد آمد .در حال حایهر  2شهک از

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اههواز ،طهی

هورمون مایگزی شونده  ،EPOبرای درمان در دسهتر

مدت  6ماه (در فاصهله زمهانی اردیبهشهت تها مههر مهاه

مهههیباشهههد :اریتروپهههویتی فهههرم نوترکیهههب انسهههانی

 )1395روی  10قالده گربه نر بومی ،سال از نظر بهالینی

( )Recombinant human erythropoietin; rHuEPOو

( )clinically healthyو بالغ ،در محهدوده سهنی 1/5-2

داربهیپهویتی (.)Polzin, 2010( )Darbepoetin; DPO

سال و میانگی وزنی تقریبهی  3/06 ±0/21 kgصهورت

برای

گرفت .تمامی گربههای مورد مطالده ،در قفسهای مجزا

مختلف ،در حیوانات خهانگی رشهد چشهمگیری

نگهداری میشدند و از میرهی غذایی ثابهت و مشهابهی

داشته است .با تومه به تحقیقات محدود در ای زمینهه،

برخوردار بودند .در طول دوره نگهداری ،تغذیه گربهها،

بهنظر میرسد که بررسیهای بیشتر مزم است تا اثهرات

عمدتاً سر و بال مهرغ بهود .مههت اطمینهان از سهالمتی

در سالهای اخیر ،استفاده از هورمونهای آنابولی
اهدا

هورمههونهههای مختلههف آنابولی ه  ،بههر غلظههت سههرمی

حیوانات مورد مطالده و رفع اسهتر

تستوسترون و اریتروپویتی در گربهها مشهخص گهردد.

 48ساعت در بیمارسهتان دامپزشهکی نگههداری شهدند،

ای نتایج ،از نظهر بهالینی در رونهد تولیهدمث حیوانهات

سپس تزریق واکس (تریکت +هاری) به آنها صهورت

خهود

گرفته و داروهای ید انگه (مبنهدازول +پرازیکوانته )

خانگی از ممله سگها و گربهها ،مایگاه خها

را دارد .با بررسی منهابع بهه نظهر مهیرسهد کهه تحقیهق
مشابهی در ای زمینه ومود ندارد .هد

از انجام مطالده

از آنهها ،حهداق

نیز خورانده شهد .گربههههای مهورد مطالدهه ،بهه شهک
تصادفی به دو گروه مساوی  5تهایی (گهروه  Aو گهروه
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 )Bتقسی بندی شدند .گربههای گروه  ،Aهفتهای ی بار

قاب قبول ،مههت تشهخیص حهداق غلظهت هورمهون

و بهههمههدت  6هفتههه متههوالی ،تحههت تجههویز داروی

تستوسترون 0/038 ng/ml ،و برای اریتروپویتی

ng/ml

استانوزولول با دوز  ،25 mg/catبه شک داخ عضالنی

 0/044بود .کیتهای هورمهونی مهورد اسهتفاده در ایه
امیهزای رقهابتی ،بهر

و گربههای گروه  ،Bهفتهای ی بار و بههمهدت  6هفتهه

تحقیق ،از نوع رقابتی بودند .اسا

متوالی ،تحت تجویز داروی ناندرولون دکانوآت ،بها دوز

میزان آنتیبادی باندشهده بها آنتهینن چسهبیده بهه کهف
پلیت ،اسهتوار اسهت و بهر اسها

 1 mg/kgوزن بههدن قههرار گرفتنههد ( Faghihi and

چاه

 .)Gandomi Sani, 2013خونگیری از هر گربه 5 ،بهار،

شرکت سازنده ،سهنجش هورمهونهها صهورت گرفهت.

در زمانهای صهفر (قبه از تجهویز هورمهون بههعنهوان

مذب نوری مورد استفاده در ای مطالده 450 nm ،بوده

کنترل) 3 ،روز بدد (مهت مشهخص شهدن تهاثیر اولیهه

و حداکثر تا  15دقیقهه بدهد از متوقهف کهردن واکهنش،

هورمونها) و سپس هر دو هفتهه بههصهورت پهیدرپهی

قرا ت گردید .در نهایت مهت تدیی مقدار هورمهونهها

(روزهای  28 ،14و  42بدد از شروع تحقیق) ،در فاصله

در هر کیت ،با ترسی نمودارهای استاندارد در اکسه و

زمانی بی ساعات  8/30تا  11/30قب از ظهر ،از طریهق

با تدیی فرمول نمودار ،میزان آنها اندازهگیری گردید.

ورید وداج صورت گرفت .نمونهههای خهون بالفاصهله

 -اندازهگیری آنزیمهای کبدی :غلظت آنزی ههای سهرمی

سانتریفیون شده و سرمهها تها بررسهی نههایی ،در دمهای

آلکالی فسفاتاز ( ، )ALPآمنهی آمینوترانسهفراز ()ALT

منفی  20درمه سلسیو  ،منجمد شدند .هورمهونههای

و آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTبهر حسهب  ،u/lبهه-

مورد مطالده ،در کلیه زمهانههای انجهام نمونههگیهری و

عنوان شاخص آسیبههای کبهدی و بههمنظهور بررسهی

آنزی های کبدی و میزان هماتوکریهت در زمهان صهفر و

عوارض مانبی هورمونها بر کبد ،با اسهتفاده از دسهتگاه

روز  42مورد سنجش قرار گرفتند .مزم بهذکر است کهه

اتوآنامیزر (مدل  ،BT-1500شرکت بیوتکنیکا ،ایتالیا)

گربههای مورد مطالده ،بهصهورت هفتههای یه بهار ،بها

و کیتهای تشخیصی پار

آزمون مورد سهنجش قهرار

ترازوی دیجیتال مورد وزنکشهی قهرار گرفتهه و از نظهر

گرفتند .مقادیر نرمال برای شهاخصههای مهورد مطالدهه

بالینی (با مشاهده ویدیت بدنی آنها ،حهداق  2بهار در

 10-100برای ALT

(بی  102-6 u/lبرای  ALPو بی

دسهتورالدم

روز و اندازهگیری غذای مصرفی) نیز بررسی شدند.

و  )ASTبههر اسهها

 -انرردازهگیررری هورمررون تستوسررترون و اریتروپررویتین:

(.)Polzin, 2010

سههنجش هورمههونی بههه روش امیههزا و توسههط دسههتگاه

 -تحلیل آماری دادهها :اطالعات مربوط به غلظت سرمی

قرا تگر امیزا (شرکت تیسا طب نوی آزما ،ایهران) ،بها

تستوسترون و اریتروپویتی  ،پس از دستهبندی دادهها ،با

بهره بردن از کیتهای تجاری اندازهگیهری تستوسهترون

استفاده از نهرمافهزار  SPSSنسهخه  ،20مهورد تجزیهه و

(سههاخت شههرکت ایههدهآل تشههخیص آتیههه ،ایههران) و

تحلی قرار گرفهت .آنهالیز آمهاری بها اسهتفاده از روش

اریتروپههویتی ( ،Batch number: NM56011سههاخت

اندازهگیری تکراری و آنالیز واریانس یه

طرفهه ( One

شرکت  IBLهامبورگ آلمان) انجام گردیهد .حساسهیت

 )Way ANOVAصههورت گرفههت .همچنههی از تسههت
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کمکههی حهههداق تفههاوت مدنهههیدار فیشههر ( Least

در افزایش اریتروپویتی  ،موثرتر از نانهدرولون دکهانوآت

 )significant differenceبرای نشان دادن تفهاوت بهی

بود ( .)p>0/001میانگی تغییرات اریتروپویتی  ،در روز

گروههای مختلف اسهتفاده شهد .کلیهه نتهایج بهصهورت

صههفر در گربههههههای گههروه  Aو  Bبهههترتیههب ng/ml

مدیار ) )mean±SDگزارش شده و از

 0/1±88/06و ،0/0±74/79 ng/mlدر روز ng/ml ،14

میانگی  ±انحرا

نظر آماری ،مقادیر  p>0/05مدنیدار در نظر گرفته شد.

 7/1±42/61و  1/1±36/06 ng/mlو در روز ( 42پایههان
مطالدههه)  21/2±06/73 ng/mlو 10/1±34/65 ng/ml

یافتهها
همههانگونههه کههه در م هدول  1مشههاهده مههیشههود،
تغییرات در غلظت سهرمی تستوسهترون ،در گهروهههای

بود .آهنگ تغییرات برای هر دو گهروه ،در فاصهله بهی
روزهای  3تا  ،14شک گرفته و تفاوت در مقادیر آنهها
در روز چهارده  ،کامالً محسو

بود.

مختلف درمانی (اسهتانوزولول و نانهدرولون دکهانوآت)

در ادامه تحقیق ،آنزی های کبدی (آلکالی فسفاتاز،

بهترتیب در روزهای سهوم و چههارده نسهبت بهه روز

آمنهی آمینوترانسههفراز و آسهپارتات آمینوترانسههفراز) در

صفر ،مدنیدار بوده و ای تغییرات تا روز  ،42به شهک

روزهای صفر و  ،42اندازهگیری شدند .میانگی تغییرات

افزایشههی ادامههه داشههت .در مقایسههه بههی دارو ،اثههر

آنزی های فوق ،در گربههای گروه  ،Aدر روز صفر (u/l

استانوزولول (گروه  )Aبهشهک مدنهیداری در افهزایش

 50/19±8/61 u/l ،48/33±8/13و  )52/26±6/42 u/lو

تستوسترون ،موثرتر از نانهدرولون دکهانوآت (گهروه )B

در روز  19±49/22 u/l ،21±50/59 u/l( ،42و u/l

بود ( .)p>0/001میانگی غلظت سرمی تستوسترون ،در

 )54/8±8/26بودند .میانگی ای تغییرات ،بهرای گربهه-

روز صفر در گربهههای گهروه  Aو  Bبههترتیهب ng/ml

ههههای گهههروه  ،Bدر روز صهههفر (u/l ،58/30±4/94u/l

 0/0±9/65و  ،0/0±68/40 ng/mlدر روز سهوم ng/ml

 44/18±4/12و  )58/22±6/96u/lو در روز  ،42بههههه-

 2/0±6/60و  0/0±86/46 ng/mlو در روز ( 42پایههان

ترتیهههب ( 47/11±6/30 u/l،57/11±4/37 u/lو u/l

مطالدههه)  19/0±18/69 ng/mlو 16/0±38/83 ng/ml

 )62/12±2/64محاسبه گردید (مدول  .)3آنالیز آمهاری

بود .تحلی نتایج نشان داد که آهنگ تغییرات بهرای ههر

دادهها ،تفاوت مدنیداری را در غلظت آنزی های کبهدی

دو گروه ،در فاصله بی روزهای صفر تا  ،3شک گرفته

فوق ،در هر گروه و نیز بی گروههای مختلهف درمهانی،

و تفاوت در مقادیر آنها ،بی روز سوم و زمهان شهروع

نشان نداد .تغییرات هماتوکریت نیهز در مطالدهه حایهر

مطالده ،مدنیدار بود .همانگونه کهه در مهدول  2دیهده

مورد بررسی قرار گرفت .میانگی ای تغییهرات ،در ههر

میشود ،تغییهرات در غلظهت سهرمی اریتروپهویتی  ،در

دو گروه بهصورت افزایشی بود ،بهنحهوی کهه میهانگی

گربهههای تحهت درمهان بها اسهتانوزولول و نانهدرولون

هماتوکریت برای گربههای گروه  Aو  ،Bبههترتیهب در

دکانوآت ،در روز چهارده نسبت به روز صفر ،اختال

روز صفر  35/8±3/96و  37/2±2/59درصهد و در روز

مدنیدار داشت و ای تغییرات تا روز  42ادامه یافت .در

 43/5±8/89 42و  40/6±4/04درصد تغییر یافهت ،امها

مقایسه بی دو دارو ،اثر استانوزولول بهشک مدنیداری،

آنالیز آماری ،تفاوت مدنیداری را بهی دو گهروه تحهت
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درمههان ،نشههان نههداد .همچنههی تغییههرات وزن بههدن ،در

های گروه  Bهه  ،در روز صهفر 3/0±04/25 kg ،و در

مطالده حایر مورد بررسی قهرار گرفهت .میهانگی ایه

روز  3/46±0/24 ،42بهدست آمد .آنالیز آماری دادههای

تغییرات ،در هر دو گروه بهصهورت افزایشهی بهود ،بهه-

مذکور  ،تفاوت مدنیداری را بی دو گروه تحت درمهان

نحوی که میانگی وزن بدن ،برای گربههای گروه  ،Aدر

نشان داد ،بهنحوی کهه مشهخص گردیهد اسهتانوزول در

روز صفر 3/0±08/19 kg ،بهود کهه در روز  ،42بهه kg

افههزایش وزن ،مههوثرتر از نانههدرولون دکههانوآت بههود

 3/0±94/21تغییر یافت .میانگی وزن بدن ،برای گربهه-

(.)p>0/001

جدول  -1میانگی  ±انحرا
روز

مدیار غلظت سرمی تستوسترون ( ،)ng/mlدر گربههای گروه استانوزولول و ناندرولون دکانوآت
*

صفر

14

3

42

28

گروه
a

استانوزولول
ناندرولون دکانوآت
 :abcحرو

غیریکسان نشانگر اختال

0/0±9/65

0/0±68/40a

b

2/0±6/60

0/0±86/46a

17/0±28/55

c

7/1±82/18b

15/0±48/64c

c

17/0±98/28

d

19/0±18/69

16/0±38/83c

مدنیدار میباشد (( :* .)p>0/05روند شروع تغییرات بی دو گروه ،از روز سوم میباشد).

جدول  -2میانگی  ±انحرا
روز

مدیار غلظت سرمی اریتروپویتی ( ،)ng/mlدر گربههای گروه استانوزولول و ناندرولون دکانوآت

صفر

*14

3

42

28

گروه
استانوزولول

0/1±88/06a

1/1±54/20a

7/1±42/61b

18/1±9/30c

21/2±06/73c

ناندرولون دکانوآت

0/0±74/79

1/1±08/27

1/1±36/06

8/0±94/87

10/1±34/65

 :abcحرو

غیریکسان نشانگر اختال

a

ab

b

c

c

مدنیدار میباشد ( :* . )p>0/05روند شروع تغییرات بی دو گروه ،از روز چهارده میباشد.

جدول  -3میانگی  ±انحرا

مدیار آنزی های کبدی ( ،)u/lدر گربههای گروه استانوزولول و ناندرولون دکانوآت
صفر

روز

42

گروه

AST

ALP

ALT

AST

ALP

ALT

استانوزولول

52/26±6/42

48/33±8/13

50/19±8/61

54/8±8/26

21±50/59

19±49/22

ناندرولون دکانوآت

58/22±6/96

58/30±4/94

44/18±4/12

62/12±2/64

57/11±4/37

47/11±6/30

تغییرات بی دو گروه ،مدنیدار نبودند (.)p<0/05

مههزم مشههخص شههده اسههت .مهههت مشههاهده اثههر

بحث و نتیجهگیری
تستوسترون از ممله هورمونههای اسهترو یدی مهه در

استرو یدهای آنابولی

بدن بهشمار میرود که دارای فدالیهت آنهابولیکی و نیهز

اریتروپههویتی و سههلولهههای کههافی در مغههز اسههتخوان

حداق اثرات آندروننی

میباشهد .کهاربرد بهالینی ایه

هورمون ،برای درمان ک خونیهای غیرمبهران شهونده و
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بدن ،مث ومود مقدار کافی آه فراه شده باشهد .مزم

مثلی (توقف سیک اسهترو ) و حالهت نرینگهی مهی-

بهذکر است که اثهرات ایه داروهها ،تها حهدود زیهادی

بایست تومه نمود .در ای مطالده ،وزن گربههها در ههر

وابسههته بههه دوز مههیباشههد )Bachman et al., 2014

دو گروه افهزایش یافهت و بههشهک مدنهیداری میهزان

; .(Polzin, 2010در مطالدههه حایههر ،اثههر دو هورمههون

افزایش وزن ،در گروه استانوزولول بیشهتر از نانهدرولون

استانوزولول و ناندرولون دکهانوآت ،بهر غلظهت سهرمی

دکانوآت بود .البته اهمیت افزایش وزن و عضالنی شدن

اریتروپویتی و تستوسترون و نیز عوارض مهانبی آنهها

بدن ،بیشتر برای سگهای نگهبان و شهکاری مهیباشهد

بر کبهد ،مهورد ارزیهابی و مقایسهه قهرار گرفهت کهه در

( )Etienne, 2007و با تومه به شباهتهای مومود بی

مجموع استانوزولول موثرتر از ناندرولون دکهانوآت بهود

سگ و گربه ،بهعنوان حیوانات گوشتخوار ،نتایج حاصله

(میانگی تغییرات هورمونی برای تستوسترون ،در هر دو

(مههوثرتر بههودن اسههتانوزولول نسههبت بههه نانههدرولون

گروه  Aو  ،Bدر روز سوم نسبت به روز صفر مدنهیدار

دکانوآت) میتواند برای سگها نیز تدمی داده شهود .در

بود ،در حالیکه ایه تغییهرات ،بهرای اریتروپهویتی در

مطالده حایر ،اثرات مثبت ایه هورمهونهها ،از طریهق

گروهههای  Aو  ،Bدر روز چههارده نسهبت بهه زمهان

تحری

اشتها (با مشاهده گربهها ،حداق  2بهار در روز

شروع مطالده ،مدنیدار بود) .ای مساله ممک اسهت بهه

و بررسی غذای مصرفی) ،رشد عضالنی (با اندازهگیهری

ساختار هورمونها مربوط باشد ،بهطوریکه استانوزولول

وزن حیوان و مشاهده ویهدیت بهدنی آنهها)  ،افهزایش

مزو ترکیبات آلکیله بوده و نانهدرولون دکهانوآت مهزء

تولید اریتروپویتی و تستوسترون بهشک مدنیدار و نیهز

ترکیبات غیر آلکیله میباشد .از آنجا که ترکیبات آلکیله،

افزایش هماتوکریت ،البته بهصورت غیهرمدنهیدار کهامالً

موثرتر از غیر آلکیله هستند ،ای نتایج تا حهدود زیهادی

مشهود بود .ذکر ای نکته نیز مزم است که افزایش چند

قاب تومیه است ،اما در عی حال فراوردهههای آلکیلهه،

برابری هورمونها ،در گروههای مختلف درمانی ،ممکه

هپاتوتوکسی تر از ترکیبات غیر آلکیله بهویژه در گربهه-

است به الگوی آزادسازی اپیزودی

ها هستند ( .)Polzin, 2010باید یادآور شهد در مطالدهه

باشد ،به نحوی که محدوده غلظت هورمون تستوسترون

حایر ،که روی گربهههای بهالغ و سهال و در محهدوده

 23-0/5 ng/mlدر گربهههای نهر گهزارش شهده اسهت

سهههنی  1/5-2سهههال صهههورت گرفهههت ،عهههوارض

( .)Johnstone et al., 1984در مطالدهات مختلهف ،بهر

مشههاهده نگردیههد ،در حههالیکههه تجههویز

کاربرد استانوزولول ،در اسب ،سگ و گربه تاکیهد شهده

هورمونها ،در بچهگربهههها کهه از حساسهیت بیشهتری

است ،اما متاسفانه ایه دارو ،بههشهک غیهر قهانونی در

برخوردار هستند و یا مبتالیان به بیمهاریههای کبهدی و

باشگاههای بدنسازی کشورهای مختلف ،استفاده شهده و

کلیههوی ،مههیبایسههت محتاطانههه باشههد ،یههم اینکههه در

فروش آنها حتی در سوپرمارکتها گزارش شهده اسهت

استفاده از آنها ،به دیگر عوارض مانبی نظیر اثر سوء بر

( .)Faghihi and Gandomi Sani, 2013باید یادآور شد

آب و

که بدضاً افراد استفاده کننهده ،بهه برخهی عهوارض دارو،

هپاتوتوکسههی

رونههد اسههپرماتوننز (اولیگواسههپرمی) ،احتبهها

هورمونها مربهوط

الکترولیتها در بدن ،تغییرات رفتاری ،اختالمت تولیهد
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نظیر آزواسپرمی و ناباروری مبتال شهدهانهد ( Hoffman

 0/10-74/34 ng/mlقرار داشت که بها محهدوده طبیدهی

.)and Ratamess, 2006

گزارش شده توسط پهشرآ و همکهاران در سهال ،1997
در سهههال  ،1194غلظهههت

مختصری تفاوت داشت .دلی ای تفاوت مهیتوانهد بهه

کهههو و لهههوترو

اریتروپویتی سرم را در سگها و گربههای سهال و نیهز

تکنی

بکار برده شده مهت اندازهگیری هورمونها بهر-

مبهههتال بهههه پلهههیسهههایتمیورا و آنمهههی ،بهههه روش

گردد ،به نحوی که در تحقیق حایهر از روش امیهزا ،و

رادیوایمونواسی اندازهگیری کردند .نتهایج ایشهان نشهان

در مطالده محققهی دیگهر ،از تکنیه

رادیوایمونواسهی

داد که میزان اریتروپویتی سرم در سگهها و گربههههای

استفاده گردید .کراسوسکی و همکهاران در سهال 2014

سال بهترتیب بی  37-7mU/mlو  38-9 mU/mlمتغیر

بیان کردند که واکنش متقاطع بسیار کمی بی هورمهون-

است .همچنی میانگی مقهادیر پهارامترههای مهذکور در

های استروییدی (بهی نانهدرولون و تستوسهترون و نیهز

سگها و گربههای مبتال به پلهیسهایتمیورا بههترتیهب

بی استانوزولول و تستوسترون) ومود دارد ،بهنحوی که

 17 mU/mlو  10 mU/mlبههوده و نیههز در سههگههها و

میزان واکنش متقهاطع ( )cross-reactivityنانهدرولون و

گربههای مبتال به آنمهی ،میهزان اریتروپهویتی سهرم بهه

استانوزولول با تستوسترون به ترتیب برابر با  2/1و صفر

شک مدنیداری در مقایسه بها حیوانهات سهال افهزایش

درصد ،بدست آمد (بها اسهتفاده از کیهتههای سهنجش

یافتههه بههود ( .)Cook and Lothrop, 1994پههشرآ و

تستوسههترون شههرکت Krasowski et al., ( )Roche

همکههاران در سههال  ،1997محههدوده طبیدههی غلظههت

 .)2014در تحقیق حایر با تومه به نر بودن حیوانات و

اریتروپههویتی را کههه بههه روش رادیوایمونواسههی در 67

بامتر بودن غلظت تستوسهترون در گهروه اسهتانوزولول

قالده گربه و  40سگ سال اندازهگیری کرده بودنهد ،بهه

نسبت به گروه ناندرولون ،به نظر نمهیرسهد کهه مقهدار

ترتیهههههههب  1/22-9/9 mU/mlو 1/13-3/4 mU/ml

اند

واکنش متقاطع بها نانهدرلون دکهانوآت ،اثهری بهر

گههزارش کردنههد .همچنههی در نتههایج پههژوهش مههذکور

اندازهگیری تستوسترون اندونن گذاشته باشد ،ولهی بهه-

افزایش مدنیدار اریتروپهویتی در  22قهالده گربهه و 32

هرحال متابولیتهای حدواسهطی کهه در طهی متهابولیزه

سگ مبهتال بهه آنمهی (بهدون نارسهایی مهزم کلیهوی)

شدن داروهای مورد استفاده در بهدن تولیهد مهیشهوند،

مشاهده گردید ،اما  35قالده گربه و  37سهگ مبهتال بهه

ممک است واکنش متقاطع بامتری را با آنتیبهادیههای

نارسایی مزم کلیوی ،دارای اریتروپویتی طبیدی و یا به

مومود در کیت داشته باشند.

طور مختصر ،کاهش یافته بودند .نامبردگان اعالم کردنهد

فورستا و همکاران در سال  1994نشان دادند که تزریهق

که اندازهگیری اریتروپویتی  ،مهت تشهخیص آنمهی ،در

اریتروپویتی در انسهان ،از طریهق تحریه

سهلولههای

گربهها موثرتر از سگها مهیباشهد ( Pechereau et al.,

میدیگ ،مومهب افهزایش ترشه تستوسهترون در بهدن

 .)1997در مطالده حایهر ،میهانگی تغییهرات هورمهون

میشود .در عی حال ،عوارض مانبی اریتروپویتی  ،نیهز

اریتروپویتی در گربههای گروه  ،Aدر محدوده ng/ml

میبایست مد نظر باشد .مه تری عاریهه در ارتبهاط بها

 0/21-88/06و برای گربههههای گهروه  ،Bدر محهدوده

تجههویز اریتروپههویتی  ،آنمههی مقههاوم و هیپههوپالزی در

212

دوره  ،12شماره  ،3پیاپی  ،47پاییز 1397

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

سههلولهههای رده اریترو یههدی مغههز اسههتخوان مههیباشههد

اسههت ( .)Olson et al., 2000در مطالدههه حایههر ،بههر

نظیهر

تحقیههق اولسههون و همکههاران در سههال ،2000

( .)Foresta et al., 1994واکهنشههای آلرنیه

خههال

واکنشههای ملهدی و یها سهلولیت همهراه بها تهب ،در

هورمونها بهصهورت تزریقهی و تنهها هفتههای یه بهار

مراح اولیه درمان با اریتروپویتی در سگها و گربههها

تجویز شهدند .دلیه افهزایش احتبها

ازت در مطالدهه

هه گهزارش شهده اسهت ( .)Berning et al., 2004در

محققی فوق ،ممکه اسهت بهه تجهویز طهومنی مهدت

دوره

(روزی  2بار و برای مدت  25روز) برگردد ،یم ای -

تزریهق) تجهویز شهد و اثهر

که تفاوتهای گونهای بی سگ و گربه نیز ممک است

مفید آنها در افزایش مدنیدار اریتروپهویتی  ،بههخهوبی

مطرح باشد .پری و همکهاران در سهال  2005گهزارش

مطالدهه

در انسهان

مطالده حایر ،هورمونههای اسهترو یدی ،در یه
زمانی  6هفته (هفتهای یه

مشخص گردید .در مطالده حایهر ،بهر خهال

نمودند که دوره کاربرد هورمونهای آنابولی

فورستا و همکاران در سال  1994و برنینگ و همکهاران

مدموم بی  5-10هفته اسهت ( .)Perry et al., 2005در

در سال  ،2004هیچگونه عوارض مانبی و یها واکهنش-

قسمت فارماکوکینتی

دارو ،بر استفاده دارو ،بها فاصهله

مشاهده نگردیهد کهه احتمهامً بهه تفهاوت

زمانی  1هفته و در ی

دوره زمانی  6هفته ،تاکیهد شهده

های آلرنی

گونهای بی انسان و گربه بر میگردد .البته مهت نشهان

اسههت تهها عههوارض مههانبی احتمههالی دارو کههاهش یابههد

دادن اثرات و عوارض هورمونها در گربهههای سهال و

( .)Faghihi and Gandomi Sani, 2013همسههو بهها

مبتال به نارسایی مزم کلیوی ،نیاز به مطالدات طومنی-

تحقیههق پههری و همکههاران در سههال  ،2005در مطالدههه

مدت و بیشتری است ،یهم اینکهه پهایش بیمهاران ،از

حایههر ،هههر دو هورمههون اسههتانوزولول و نانههدرولون

طریق اندازهگیری پروفای های مختلف بیوشهیمیایی نیهز

دکانوآت ،بهصورت تزریقی ،با فاصهله  1هفتهه و بهرای

مه میباشد.

مههدت  6هفتههه ،مههورد اسههتفاده قههرار گرفتنههد .کنههت و

اولسون و همکاران در سال  2000گهزارش کردنهد

همکاران در سال  2000اثرات هپاتوتوکسیسیتی ناشی از

که تجهویز اسهتانوزولول در سهگهها ،مومهب افهزایش

استانوزولول را در گربهها بررسی نمودند .در ای تحقیق

احتبا

ازت اسیدهای آمینه در بهدن مهیشهود .در ایه

که روی  12قالده گربه سهال  6 ،قهالده گربهه مبهتال بهه

مطالده 10 ،قهالده سهگ سهال نهر ،مهورد مطالدهه قهرار

نارسایی مزم کلیوی و  3قالده گربه مبتال به ننژیویهت

گرفههت .بههه سههگهههای گههروه  5( 1قههالده) ،قههر

و استوماتیت انجام گردید ،اسهتانوزولول بها دوز 25 mg

استانوزولول با دوز  ،2 mg/dogبهصورت خهوراکی ههر

داخ عضالنی و سپس ههر  12سهاعت یه بهار 2 mg

 12ساعت ی بار و برای مهدت  25روز خورانهده شهد.

خوراکی و بهمدت  4هفته متوالی ،به گربهههای سهال و

سگهای گروه  ،2تحت تجویز داخ عضالنی دارو ،بها

نیز گربههای مبتال به نارسایی مزم کلیوی تجهویز شهد

دوز  ،25 mg/dogدر روزههههای  21 ،14 ،7و  28قهههرار

ولی گربههای مبتال بهه ننژیویهت و اسهتوماتیت ،تحهت

گرفتند .نتایج نشان داد که تزریق استانوزولول ،بههشهک

درمان با اسهتانوزولول ،بها دوز  1 mgخهوراکی ،ههر 24

داخ عضالنی ،موثرتر از تجویز دارو بهشک خهوراکی

ساعت و برای مدت  4هفته قرار گرفتنهد .بیشهتر گربهه-
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های سال و نیز گربههای مبتال به نارسایی مزم کلیوی،

نامبردگان احتمامً به تفاوت در نوع حیوان مورد مطالدهه

دچار بیاشتهایی ،کاهش تیمار و کاهش فدالیت در طهی

(مطالده روی موش صحرا ی) مربوط باشد .البته مزم بهه

 10-7روز بدد از تجویز اسهتانوزولول شهدند .همچنهی

ذکر است که در مطالده حایر ،امکهان بیوپسهی از کبهد،

میزان فدالیت آنهزی امنهی آمینوترانسهفراز ( ،)ALTبهه

مهت بررسی بیشتر ،فراه نگردید .پومهارا و همکهاران

شک مدنیداری ،در  14قالده از  18گربه مورد مطالدهه،

در سال  2016اثهر تحریکهی نانهدرولون را در بیوسهنتز

افزایش پیدا کرد ،اما آنزی آلکالی فسفاتاز ( )ALPتنهها

تستوسترون در سهلولههای میهدیگ مهوش صهحرایی،

به صورت مختصر و در  3حیوان افهزایش یافهت .تمهام

بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها که در شرایط In-vitro

 18قالده گربه ،زنده ماندند و فدالیت آنزی های کبهدی،

انجام شد ،نشان داد که ناندرولون قهادر اسهت از طریهق

 4هفته بدد از قطع دارو ،به محدوده طبیدی بازگشت .از

تداخ در بیان نن  StARو  CYP17AIدر سهلولههای

 3قالده گربه مبتال به ننژیویت و اسهتوماتیت ،دو قهالده

میدیگ ،تولید تستوسترون را افزایش دهد ( Pomara et

دچار نارسایی شدید کبدی شهدند کهه  2-3مهاه بدهد از

 .)al., 2016تاتهههامونی و همکهههاران درسهههال 2010

شروع درمان با استانوزولول رخ داد .هر دو قالده گربهه،

ناندرولون دکانوآت را به موشهای صحرایی نهر تزریهق

دچار اختالل در اندقاد خون (کوآگولوپاتی) هه بودنهد.

کردند .نتایج مطالده ایشان نشان داد کهه تزریهق دارو بها

با استفاده از نمونههای بیوپسی در

دوز  10 mg/kgمیتواند دارای اثرات مهانبی بهر رونهد

 5قههالده گربههه ،درمههاتی از لیپیههدوز کبههدی منتشههر و

اسپرماتوننز باشد .نامبردگان گزارش کردنهد کهه تجهویز

کولستاز را نشان داد .ای نتایج نشان داد که استانوزولول

دارو با دوز بهام ،مهیتوانهد باعهب بهروز اختالمتهی در

(با دوز ذکر شده و طول مدت درمان  4هفته مستمر) در

سیسههت تولیههد مثلههی مههوشهههای صههحرایی گههردد

اسهت (.)Kenneth et al., 2000

( .)Tahtamouni et al., 2010در مطالده حایر ،امکهان

ارزیابی هیستولونی

گربهها ،هپاتوتوکسی

در مطالده حایر عدم مشاهده عوارض هپاتوتوکسیسیتی

بررسی اثرات هورمونها بهر رونهد اسهپرماتوننز فهراه

در مورد گربههای مورد مطالده ،احتمامً به نحوه استفاده

نگردید ،لذا عوارض مانبی احتمالی بر دستگاه تولیدمث

از دارو (هفتهای ی بار و برای مهدت  6هفتهه) بهرمهی-

مشخص نشد .بنابرای بررسیهای بیشتر در ایه زمینهه

گردد ،در حهالیکهه در مطالدهه نامبردگهان ،داروهها بهه-

پیشنهاد مهیگهردد .مهود موتالیهو و همکهاران در سهال

صورت مستمر تجویز شده بودنهد .تیلیکهی و همکهاران

 2013تغییرات هیستولونی

بیضه موشهایی که تحهت

نیز در سال  2007اثر ناندرولون دکانوآت را بهر آنهزی -

درمهههان بههها نانهههدرولون دکهههانوآت ،تستوسهههترون و

های کبد موش صحرایی ،بررسی نمودند .نتهایج مطالدهه

استانوزولول بودند را بررسی نمودند .نتایج ایه تحقیهق

ایشان نشان داد که تجویز ناندرولون دکهانوآت (بها دوز

نشان داد که تمامی ای هورمونها ،اثهرات زیانبهاری بهر

دوز) مومهب فدهال شهدن

عملکرد طبیدی بیضه در زمان بلوغ موشهای صهحرایی

آنزی ترانسکتهومز در کبهد مهیشهود ( Tylicki et al.,

دارند .ای محققی  ،احتمال تخریب مزم بافت بیضه را

 .)2007تفاوت در یافتههههای مطالدهه حایهر بها نتهایج

در موشهای نر ،مطرح نمودند (Mohd Mutalip et al.,

 20 mg/kgو به صورت ت
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 .)2013منتیفر و همکهاران نیهز در سهال  2015نشهان

بیماریهای کبدی و کلیوی میبایست همراه بها احتیهاط

دادند که تزریق ناندرولون دکهانوآت بها دوز 10 mg/kg

کام صورت گیرد ،یم اینکه در استفاده از آنهها ،بهه

در روز و برای مدت  35-70روز در گروههای مختلف،

دیگر عوارض مانبی احتمالی نظیهر نابهاروری نیهز بایهد

دارای اثههرات منفههی بههر تدههداد سههلولهههای میههدیگ،

تومه داشت .پیشهنهاد مهیگهردد مطالدهات مشهابهی در

سلولهای اسپرماتوزو ید و غلظهت سهرمی تستوسهترون

گربههای مبتال به نارسایی مزم کلیهوی و یها مبهتال بهه

در موشهای صهحرایی نابهالغ مهیباشهد (et al., 2015

آنمی (با درمات مختلف) صورت گیهرد تها منبههههای

 .)Jannatifarدلی احتمالی کاهش غلظهت تستوسهترون

تاثیر ای هورمونها ،بهتر مشخص گهردد .همچنهی بهه

در تحقیق منتیفهر و همکهاران در سهال  ،2015ممکه

نظر میرسد که مهت روش ساخت مکانیس احتمهالی

است به نابهالغ بهودن حیوانهات مهورد مطالدهه برگهردد،

هورمونهای مذکور ،نیاز به مطالدات بیشتری میباشد.

یم ای که تفاوتهای گونهای ،دوز دارو و طول دوره
تجویز هورمونها نیهز در نتهایج بهدسهتآمده تاثیرگهذار
هستند.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله ،مراتب تشکر و قدردانی خهود را

بهطهورکلی نتهایج مطالدهه حایهر نشهان داد کهه

از حوزه مداونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمهران

اگرچههه هههر دو هورمههون ،عملکههرد مههوثری در افههزایش

اهواز ،در تأمی هزینه پژوهشی پایاننامه مزبور در قالب

مقادیر اریتروپویتی  ،تستوسترون و وزن بدن در گربههها

پژوهانه ابراز میدارند.

دارند ،اما در مجموع ،استانوزولول موثرتر از نانهدرولون

تعارض منافع

دکانوآت عم میکند .ای مساله ممک است به ساختار
هورمونها (ترکیبات آلکیله و غیر آلکیله) مربوط باشهد.
اگرچه در ای تحقیق ،عوارض هپاتوتوکسی

در گربهه-

نویسندگان اعالم مهیدارنهد کهه ههیچگونهه تضهاد
منافدی ندارند.

های بالغ سال مشاهده نگردید ولی توصیه میشهود کهه
تجویز هورمونهها ،در بچههگربهههها و یها مبتالیهان بهه
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