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 (Drug Abuse in Sport (doping)المنشطات الرياضية )

 المقدمة

مما دفع بالعديد من المنظمات والهيئات  أخالقياتها،كارثة الرياضة الحديثة وخطر يهدد  Dopingيعتبر ال 

 الدولية والوطنية الى وضع تشريعات وأطر للحد من انتشار هذا الخطر.

في وقت الحرب العالمية الثانية، والتقدم الدوائي الالحق خالل الستينيات، زود  إن تطوير األمفيتامينات

بسبب املخاطر الصحية المرتبطة بها  .يالرياض هم ئالرياضيين بوسائل عديدة يحسنون من خاللها أدا

 واملخاوف األخالقية، تم حظر هذه األدوية من المنافسة، وأجرت الهيئات اإلدارية اختبارات للكشف عن

 التي يتم سحبها من الرياضيين.وجود عوامل كيميائية محظورة في عينات الدم والبول 

 :Dopingتعريف ال 

Doping  هو ممارسة تشمل تناول أي مادة مركبة أو طبيعية أو اتباع أسلوب طبي بهدف تحسين االداء

هذه الممارسة و يتم  الرياضيينالجسدي )الدم, ضربات القلب,...( أو الذهني )قلق, تركيز,...(. يحظر على 

 في الحاالت التالية:لمحاسبة و العقاب إخضاعهم ل

 وجود المادة الممنوعة أو أحد مستقلباتها أو المركبات الواسمة لها في العينات المأخوذة. .1

 استعمال أو محاولة استعمال ألحد المواد أو األساليب الطبية الممنوعة. .2

 نات و اجراء التحاليل.رفض الخضوع للمراقبة و سحب العي .3

ضم جميع المواد و الطرق الطبية التي يحظر على الرياضيين استخدامها تي تالقائمة تحديثالفي كل عام يتم 

المادة المدرجة في قائمة الممنوعات يجب أن يتوفر . WADA  ((World antidoping agencyمن قبل ال

تأثيراتها  - .تأثيراتها المثبتة في تحسين األداء الرياض ي )زيادة القدرة الجسدية أو النفسية( فيها معيارين :

 055تحتوي الالئحة على الضارة على صحة من يستخدمها أو الناجمة عن استخدامها )أخالقيات المهنة(.

 تم تصنيفها في 
ً
 :كبيرة فئات 6مركب فعال تقريبا

 ونذكر أهم المواد الممنوعة:

 Stimulants 

 Narcotics 

 Anabolic agents 

 BETA-2 Agonists فقط ال :clenbuterol ,salbutamol  في حال تواجدهما في البول بنسبة أعلى

 .ng/mL 1000من 
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 Masking agents and diuretics 

 Peptides hormones 

 الطرق الممنوعة:

 Enhancement of oxygen transfer )نقل االوكسجين( 

 Pharmacological, Chemical,and Physical Manipulationيتضمن التسريب الوريدي : 

 Gene Doping 

الفئات الرئيسية للمواد الفعالة 

 الممنوعة

 تأثيراته أمثلة عن المواد

 Stimulants 

 

Amphetamine, cocaine  حالة عالية من النشاط و الحيوية و

 والتوتر التغلب على التعب

 Narcotics 

 

Propoxyphene, morphine يهدأ األلم و يعطي شعور بالنشوة 

 Anabolic agents 

 

Nandrolone, testosteron زيادة في الكتلة و القوة العضلية 

BETA-2 Agonists Salbutamol, clenbutero وو يقاوم التوتر تحسين التركيز , 

 يبطئ تواتر الضخ القلبي

 Masking agents and 

diuretics 

 

Furosemide ,تمديد البول  يزيد من حجم البول

 ممايجعل الكشف عن المواد صعبا,

 ينقص الوزن

 Peptides hormones 

 

Growth hormone (GH), 

erythropoietin (Epo) 

Epo  يزيد األكسجة العضلية, يزيد :

 الكريات الحمراء في الدم

 

. نسبة (%2( و المدرات )%22( يتبعها المواد المنشطة )%62هي األكثر استخداما ) االبتنائية الستيروئيدات

 استخدام الهرمونات الببتيدية ضئيلة.

اقبة ال   :Dopingالصعوبات التي تحد من مر

يوجد صعوبة في اعطاء معلومات نوعية عن المادة املحتمل وجودها في العينات التي تصل الى املخابر  .1

 ( antidopingاملختصة )
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 عن ماهو معروف بالنسبة لها و 
ً
مما يجعل الكشف عن هذه المواد مهمة صعبة حيث يتم البحث دوما

بحث ركبات املجهولة بالنسبة لها و الغير متواجدة في مكتبة المتواجد في قاعدة البيانات لديها أما بالنسبة للم

 لديها فهي غير قادرة على الكشف عنها )يتم البحث دوما عن ماهو معروف فقط(.

لذلك يتوجب على هذه املخابر تحديث شبكة المعلومات لديها بشكل مستمر لتتمكن من الكشف عن كل 

سدي يثبت تأثيرها في تحسين األداء الجبالمواد الجديدة التي  ماهو جديد. يتم إخطار املخابر بشكل تلقائي

و الصناعة الدوائية  WADAو التي يمكن ادخالها في املجال الرياض ي من خالل اتفاقيات قائمة بين ال 

العالمية التي تسمح باإلعالم بشكل مبكر عن الجزيئات التي في طور البحث السريري و التي يشك بأن لها هذا 

 .التأثير

 شكل طبيعي في الجسم اكثر تعقيديشكل للمواد التي يتم اصطناعها بالتحري عن مواد مشابهة  .2
ً
 ا

 لذلك ال بد من تحديد مصدر هذه المواد والتي ال يمكن 
ً
حيث وجودها ال يعتبر دليل على اعطائها خارجيا

االبتنائية  اتالستيروئيدهذه المواد ك  ( القيام بذلك. منLC-MS, GC-MSبطرق التحليل التقليدية )

( و recombinationتوجد مركبات اكثر تعقيدا يتم تصنيفها وفق تقنيات األوشبة )كن لو  (.التوستسترون)

التي تكون نسخة طبق األصل عن جزيئات موجودة في الجسم بشكل طبيعي كالهرمونات الببتيدية 

(erythropoietin, growth hormone.) 

 (Androgenic anabolic steroids: AASاالبتنائية ) الستيروئيدات

 3ذرة كربون ) 11تشتق من الكوليسترول, بنيتها العامة مؤلفة من  

 11حلقات سداسية وواحدة خماسية, وجود جذر المتيل في الموقع 

(. عادة مايكون ترقيم الحلقات هو ذاته في 0في الموقع  H, و 11و 

 ل الثالث من المواد المراقبة.جميع المركبات. و تصنف في الجدو 

 

AAS داخلية المنشأ (endogenous steroids): 

 LHيعتبر التيستوسترون الهرمون الرئيس ي لهذه املجموعة حيث يتم تركيبه في الخصية تحت تأثير ال 

(Luteinizing Hormone من الكوليسترول, هم ال 
ً
 androstenediol(. طالئع هذا الهرمون, المصنعة اعتبارا

-alpha- hydroxy -17)مستقلب ال  androstenedione( و ال Dehydroepiandrosterone DHEA)مشتق 

progesterone.) 
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Testosteronepitestosteron

dihydrotestosteron
etiocholanolon

androstenediol

oestradiol

1
2

3

 

 

المتواجد في  alpha-reductase-5بفضل أنزيم  DHTيستقلب التستوسترون الي ديهيدروتستوسترون 

( أما الجزء 2) androstenediolو   etiocholanon(. و في الكبد يتحول جزء منه الى 1العديد من األعضاء )

)يسبب التثدي( ممايفسر تناول البعض aromataseتحت تأثير أنزيم ال  oestradiolاآلخر فيتحول الى 

 لمثبطات هذا األنزيم لتجنب اآلثار االستروجينية. 

بشكل طبيعي في   (T/E=  {0.5-2})بمعدل متوازن معه , ايزومير التستوسترون,  epitestosteronيفرز ال 

و هو هرمون يتم التحكم بإفرازه من الهيبوتالموس مثل التستوسترون و لكن ليس له فعالية  الخصية

( تؤدي الى retrocontrolلدى إعطاء التستوسترون خارجيا تحدث عملية تحكم ذاتي في الجسم )  ابتنائية

و تترافق هذه العملية مع انخفاض في المعدل .االنخفاض أو التوقف عن اصطناع التستوسترون الداخلي

نتيجة إلعطاء التستوسترون الخارجي و تثبيط االصطناع وعليه تزداد النسبة .epitestosteronاإلفرازي لل 
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يستمر لعدة أسابيع بعد اإلعطاء الفموي ل  T/Eيمة و يستمرهذا االضطراب في ق الدخلي له و إليزوميره,

AAS .
ً
 و عدة أشهر لدى إعطائها حقنا

من قبل املخابر التابعة للمنظمات الرياضية. مما  استخدمت هذه النسبة كمؤشر للتستوسترون الخارجي 

الى مستوياتها الطبيعية من خالل تناول ال  يفسر لماذا يحاول الرياضيون تغيير هذه النسبة و إعادتها

epitestosteron )مادة مقنعة( . يعتبر التركيز البولي للepitestosteron  اعتبارا )ايجابيا )تناوله كمادة مقنعة

 .ng/ml 150من 

AAS ( االصطناعيةSynthetic steroids:) 

 

 يةاندروجين و آثار جانبيةذات خصائص ابتنائية بهدف الحصول على جزيئات AASتم تصنيع العديد من ال 

 . أو فعالية أكبر/قليلة و

من  2/3مع الحفاظ على  يؤدي الى إزالة الخواص االندروجينية C19إن غياب مجموعة المتيل عن الموقع 

متيل )يعمل على نزع مجموعة ال aromataseالقدرة االبتنائية. المركبات الناتجة تكون غير متأثرة بأنزيم ال 

 .ظهور األثداء سبباستراديول  ذو الخواص االستروجينية القوية التي تتتتحول الى ( وبالتالي ال C19في الموقع 

فعالة بالطريق الفموي, سهلة التناول و تطرح بسرعة أكبر )خطر الكشف عنها يكون  AASللحصول على 

( مما يساهم في Alkylation) C17متيل الى أقال(, اولى التحوالت في البنية تتم بإضافة مجموعة اتيل أو 

 ,methyltestosteron, ,oxandroloneالتقليل من آثار العبور األول في الكبد و زيادة توافره الحيوي )

oxymetholone على الرغم من خطورتها الكبدية المعروفة فال تزال تستخدم هذه المركبات على نطاق .)......

اآلخر للحصول على مركبات فموية من  التركيبية فعالية. السبيل AASبات ال واسع حيث تعتبر من أكثر مرك

و التي تقلل ( Testosterone undecanoateجانبية محبة للدسم ) استيرية هو إضافة سالسلAASال 

 AASال  قىبي. أقل منها ذات فعالية كسابقاتها من آثار المرور الكبدي االول و تزيد من توافرها الحيوي ولكن
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 المع
ً
 حتى يتم  11-3في الجسم من  املحقونة AASفي حين تبقى ال أسابيع.  6-2من في الجسمطى فمويا

ً
شهرا

 .AASالكمية مما يدفع الرياضيين الى تناول مواد مقّنعة في الوقت الذي يتناولون فيه ال طرح كامل 

 الشائع استخدامها بكميات كبيرة من قبل الرياضيين:  AASمن ال 

oxandrolone, oxymetholone, methandrostenolone and stanozolol (orally active) and 

testosterone enanthate and nandrolone decanoate (parenterally administered). 

في تستخدم  وفي الكتلة و القوة العضلية   تزايد ويتم تناول هذه الستيروئيدات من قبل الرياضيين بهدف:

ما كاإلصابات العضلية  حيث تسرع من شفائها. وحال التمارين و التدريبات الشاقة التي تتطلب مجهود 

 يعطي إحساس بالعدائية :روح تنافسية عالية  تدفع للتدريب الكثيف

 :AASآلية عمل ال 

 

إضافة الى المدة التي تتم بها "المعالجة" و سبل  اآلثار الجانبية تختلف بحسب العمر و الجنس و الجرعة,

و بعض الرياضيين(  body-buildersاإلعطاء. يتناول مستخدمي الستيروئيدات االبتنائية )وهم على األغلب 

 مرة مما قد يؤدي الى آثار خطيرة   1555و حتى  155,  15تفوق الجرعة العالجية ب جرعات عالية 

 , قصور قلباكتساب الوزن, وذمة  الماء و الملح مما يؤدي الي اضطرابات استقالبية: احتباس -

, ضمور خصية, ارتفاع تثدي , LDLارتفاع في ال فرط أنسولين,اضطرابات في الغدد الصم:   -

 الكوليسترول.

 , اعتماد وأعراض حرمان., عنف , فرط إثارة جنسية فرط عدوانيةاضطرابات نفسية:  -
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ان كبد وخاصة لدى تناول المركبات المؤلكلة في الموقع كبدية: التهاب كبد, سرطاضطرابات  -

C17. 

 االبتنائية: الكشف عن الستيروئيدات

ستيروئيد ابتنائي متوافر في السوق السوداء بالشكل الفموي أو الحقني. االستقالب  155يوجد أكثر من 

ن بشكل طبيعي في الجسم يجعل الكشف عالكبير لهذه المركبات إضافة إلى وجود بعض هذه المستقلبات 

. نافذة التحري 
ً
طويلة )عدة أسابيع في حال االعطاء الفموي و أكثر من شهر للمركبات هذه المركبات صعبا

ة باستخدام الكروماتوغرافيا الغازياملحقونة( و في حال ايجابية نتائج تحاليل االستقصاء يتم تأكيده 

 (. CPG-MSالموصولة بجهاز مطيافية الكتلة )

( و الذي ال يمتلك دور E( في الجسم بكمية متوازنة بالنسبة لاليبي تستوسترون )Tيتواجد التستوسترون )

. في حال كانت 2-0.5ثابتة على مدى حياة الشخص و تتراوح بين  T/Eبيولوجي معروف. تكون النسبة بين 

 Commission of the international Olympic)القيمة المعتمدة من قبل  6النسبة مساوية أو أكبر من 

committee (IOC يعتبر دليل على وجود الستيروئيد الخارجي. للحد من لجوء الرياضيين الى تقنيع ))

ها ألعظمية المسموح بفي البول حيث القيمة ا هذا االخير تتم مراقبة تركيز Eباستخدام ال  Tاستخدامهم لل 

. غير من الممكن تطبيق هذه االستراتيجية في الدم وباقي األوساط الحيوية ولكن بالمقابل ng/ml 150له هي 

الخارجي  Tيمكن التحري عن استرات التستوسترون مباشرة في الدم مما يمكن من تحديد مصدر ال 

 المستخدم. 

من  Tاز ال حيث يتم التحكم بإفر  T/LHوذلك بحساب النسبة  Tيمكن اتباع طرق بديلة للكشف عن ال 

(. يتثبط إفراز هذه الهرمونات في حال أي إعطاء خارجي LH, FSHخالل هرمونات الغدة النخامية )

في البول و التحاليل المناعية لتحديد ال  Tتستخدم لقياس تراكيز ال  GC-MSتحاليل ال  للتستوسترون.

LH تعتبر النسبة .T/LH= 200  ليس من السهل تطبيق هذه الطريقة على النساء حيث إن إفراز غيرطبيعية .

باستخدام T/Eهرمونات الغدة النخامية يتثبط لديهم لدي تناول موانع الحمل الفموية مما يجعل طريقة ال 

 GC-MSال 
ً
 للرجال و النساء.األكثر تطبيقا

 :(Peptides hormones) الهرمونات الببتيدية

 :وتشمل

 (EPO)Erythropoietin  

 (Growth hormone (GH 

 Human Chorionic gonadotrophin (hCG) 
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 يواجه التحري عن الهرمونات الببتيدية مشكلتين اثنين:

 doping( و استخدامها بغرض ال recombinationالهرمونات الببتيدية التي يتم تصنيعها بطريقة األوشبة ) -1

بالتالي إثبات  و تكون مشابهة في تتابع حموضها األمينية للهرمونات التي يتم انتاجها في الجسم بشكل طبيعي

 وجودها في في الجسم ليس دليل على تناول خارجي للمركب.

العديد من الهرمونات يتم انتاجها بشكل متقطع غير مستمر خالل أوقات مختلفة في النهار و الليل مما يسبب  -2

 في تراكيزها البالسمية من وقت آلخراختال 
ً
ات . إضافة الى أن كمية الهرمون)اختالفات في الشخص الواحد( فا

. ()اختالفات بين األشخاص المفرزة تتعلق بعوامل عدة كالعمر و الجنس و الحالة النفسية و الغذاء و التوتر

 (.cut-offعي لها )إن وجود هذه االعتبارات يجعل من الصعب أو المستحيل تحديد مجال طبي

In human sports drug testing MS is essential for the definitive identification of a prohibited substance with 

exception of peptide hormones and glycoproteins such as a human chorionic gonadotropin (hCG) for which a 

validated immunoassay is required for detection and qualification. For confirmation of these substances, a 

second different immunoassay is required. Specific techniques and methodologies for other peptide hormone 

such as EPO and human growth hormone hGH   are recently being considered. 

 

 (Erythropoitin hormone (r-HuEPO))اإلريثروبويتين البشري المؤشب 

 مقدمةال-1

أصبحت اختبارات الكشف عن المركبات املحسنة لألداء الرياض ي أقل فعالية لدى ظهور جيل جديد من 

المؤشبة ، التي ال ( ، مثل هرمونات البروتين performance-enhancing substancesالمواد المعززة لألداء )

يمكن تمييزها بسهولة عن الهرمون المتجانس الذي يتواجد بشكل طبيعي. أحد هذه األدوية التي حققت 

 (.r-HuEPOأهمية في السنوات األخيرة هو اإلريثروبويتين البشري المؤشب )

اقع ) Erythropoietin االريثروبويتين -2  (و االطراح اإلنتاجالوظيفة و مو

لضغط االكسجين في الدم. يتم  هو بروتين سكري يتم انتاجه استجابة (hEPO)ان االريثروبويتين البشري 

إلى نقي العظم حيث يعمل الدوران  عبر EPOإنتاجه بشكل رئيس ي من الكلية لدى البالغين. يتم انتقال ال 

على لية عاالكريات الحمر و قدرة أكثر انتاج طالئع خاليا الدم الحمراء مسببا يز على تحريض انقسام و تما

 حمل االكسجين.

بشكل رئيس من  EPOإنتاج ال يتم ا .و إفرازه  EPOاملحرض الرئيس ي إلنتاج ال األنسجة  أكسجةنقص  يعتبر

ي ئلى نقل االكسجين )نقص االكسجة( و لدى انخفاض الضغط الجز عندما تنخفض قدرة الدم عالكلية 
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إلى حد كبير داخل األوعية الدموية وتصفيته من الدوران مع نصف  EPOيتم توزيع . لالكسجينالشرياني 

 عمر قصير إلى حد ما من قبل الكليتين بعد الترشيح الكبيبي )بواسطة مستقبالت الجاالكتوز(.

 Recombinant Human erythropoietin (epoetin) االريثروبويتين البشري المؤشب-3

 

دم ي من بول المرض ى الذين يعانون من فقر التم تنقية كميات صغيرة من اإلريثروبويتين البشر  1111في عام 

الالتنسجي. بناًء على معلومات تسلسل الببتيد املحدودة التي تم الحصول عليها من هذه المادة المنقاة ، تم 

. سمح استخدام تقنيات الهندسة الوراثية أخيًرا 1113عزل جين اإلريثروبويتين البشري واستنساخه في عام 

ق لإلريثروبويتين البشري المؤتلف في خط خلوي ثديي مناسب. لقد أصبحت واحدة من باإلنتاج واسع النطا

 عالجية جديدة ملجموعة متنوعة من األمراض وحاالت 
ً
أهم منتجات التكنولوجيا الحيوية ألنها قدمت حلوال

دام خنقص األكسجين )مثل فقر الدم الكلوي وفقر الدم( .تم إنتاج اإلريثروبويتين البشريالمؤشب باست

( ، وخاليا الكلى الهامستر CHOخطوط خاليا الثدييات املختلفة مثل خاليا المبيض الهامستر الصيني )

(BHK( أو حتى الخاليا البشرية )HT1080 كل هذه األنواع من االرثروبويتين المؤشب .)EPOs   لها نفس

جزء السكري لها تسلسل األحماض األمينية ولكن المستحضرات املختلفة تظهر اختالفات في ال

(glycosilation  بسبب االختالفات في خطوط الخاليا المستخدمة للتعبير عن البروتينات واستراتيجيات )

المؤتلف في األوساط األكاديمية وفي  EPOالتنقية المستخدمة. وقد تم تطوير تركيبات مختلفة من 

 الصناعات الدوائية.
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 إريثروبويتين والرياضة-4

دة الرئيس ي لش املحددتمثل القدرة على حمل كمية كافية من األكسجين والمواد الغذائية إلى العضالت 

يتم استهالك موارد األكسجين بسرعة أثناء األنشطة البدنية المكثفة والممتدة عادة وطول الجهد البدني. 

 خاليا و مما يؤدي إلى انخفاض في وظيفة العضالت. 
ً
نظًرا ألن الجزء األكبر من األكسجين في الدم يحمله عادة

 من المعروف. لكبيرة في عدد كريات الدم الحمراء تؤدي إلى قوة ومقاومة أكبر، فإن الزيادة االدم الحمراء

 خاليا الدم الرتفاع كميةجيًدا من قبل الرياضيين أن زيادة القدرة االستيعابية لألكسجين في الدم المصاحب 

بشكل كبير في  ، كانت عمليات نقل الدم وال تزال تستخدمالحمراء يحسن القدرة على التحمل. لذلك

دم اعتبارها منشطات الو في الرياضة حجم الدم التي تزيد من المركبات و حظر كافة الوسائل  تم. الرياضة

في عام  EPO بعد استنساخ جين .1111في عام  .(IOC)اللجنة األولمبية الدولية  من قبل". Blood doping"ا

 مع غياب لنقل الدم أنه مطابق rhEPO إعطاء من مزاياو متاًحا كدواء للعالج السريري.  rhEPO ، كان1110

، . لكل هذه األسباباالنحاللية اتزماأل أو  ةفعل تحسسيال ودكردلألخير  الجانبيةبعض اآلثار 

 بشكل كبير.في الرياضة  rhEPO استخدامانتشر 

متاًحا ، لوحظ العديد من الوفيات غير المبررة بين راكبي الدراجات التنافسيين ، يعتقد  EPOبعد أن أصبح 

بآثار جانبية ضارة خطيرة ، بما في ذلك ارتفاع  EPOتبط االستخدام المفرط لـ ير  .EPOأنها تعود إلى استخدام 

ضغط الدم والصداع وزيادة معدل الحودث الخثرية كنتيجة الرتفاع الهيماتوكريت ولزوجة الدم التي يسببهما 

انحالل و انسحابه يؤدي الى   EPOباإلضافة إلى ذلك ، إن التوقف المفاجئ عن ال  . EPOسوء استخدام ال

في  EPOفي نهاية المطاف ، يمكن أن يتسبب تعاطي  الخاليا الحمراء الفتية، بوجود زيادة الهيماتوكريت. 

 الوفاة.

اقبة اإلريثروبويتين المؤشب ونظائره في مكافحة المنشطات-5  . إجراءات مر

 ونظائرها صعوبة كبيرة بسبب عوامل مختلفة.  rhEPOلقد أظهر الكشف عن 

 ألن
ً
الداخلي و  EPOها متطابقة تقريًبا مع نظيراتها الداخلية حيث أن االختالف الوحيد في البنية بين ال أوال

 الخارجي موجود في الكربوهيدرات .

 جزء في المليون(.  1ثانًيا ، ألنها موجودة في البول بتركيزات منخفضة جًدا )حوالي  

ا ، ألنها ، كبروتينات سكرية ، ليست كيانات كيم
ً
ال يائية فردية نقية بل تتكون من عدد كبير من األشكثالث

 (. ca. < 10 fM"قابل للكشف" موجود بتراكيز قليلة جدا  ) isoform. وبالتالي فإن كل isoformsالمتشابهة 
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ت تصنف اختبارات المنشطا تم تطوير واستخدام اختبارات  مختلفة  للمنشطات في السنوات األخيرة. 

يقيس االختبار غير  أو غير مباشرة . يحدد االختبار المباشر مادة المنشطات . هذه على أنها مباشرة

 المباشر العالمات البيولوجية التي تصاحب استخدام المادة دون تحديدها مباشرة.

 Indirect methodsطرق غير مباشرة 

ا إلى تغيير قابل للقياس في عدد الخاليتؤدي عملية تشكل الكريات الحمر المتسارعة بشكل غير طبيعي 

 كيز المصلية لمستقبالت الترانسفرين القابلةار لها وفي التوالخواص الفيزيائية  (reticulocytesالشبكية )

(. دفع ذلك الى التقص ي  في ما إذا كانت االستراتيجية غير المباشرة soluble transferrin receptorللذوبان )

 من التحري عن وجود 
ً
التي تعتمد على الواسمات المتعلقة بالتغير الحاصل في تشكل  الكريات الحمر ، بدال

 عملًيا للكشف عن متعاطي الد
ً
 .r-HuE- POواء نفسه ، يمكن ان تكون بديال

تعتبر و  للكريات الحمراء السريعتشكل لل بعض المعايير الدموية الواسمةلدى الحقن بهذا الهرمون، تزداد 

: rhEPOتم اختيار خمس واسمات مختلفة للدم لتكون األكثر تأثًرا بإعطاء  .r-HuEPOمؤشرات لتعاطي ال 

( ، الهيماتوكريت ، sTFr، تركيز مستقبالت ترانسفيرين المصل القابلة للذوبان في الدم ) EPOركيز مصل ت

 ( ، ونسبة الخاليا الكبيرة. الفتيةنسبة الخاليا الشبكية )خاليا الدم الحمراء 

 لالريتروبيوثين البشري  اإليجابيعلى حدى غير كافي لتحديد التعاطي كل معيار دموي واسم  قياسإن 

 المؤشب :

كنتيجة لعملية تشكل الكريات الحمر  )خاليا دم حمراء فتية( يزداد تحرر الخاليا الشبكية -

ما يكفي بأن العديد من خصائص الخاليا الشبكية تختلف بين األفراد بشكل كبير  المتسارعة.إال

إلخفاء المتغيرات بسبب تسريع إنتاج الخاليا الحمر مما يجعل غالبية هذه القيم المشتقة غير 

  .r-HuEPO فعالة كمؤشرات محتملة إلساءة استخدام

 pg (mean corpuscular 28النسبة المئوية للخاليا الحمراء التي لديها هيموغلوبين أقل من  تزداد -

haemoglobine (MCH) 128( وحجم أكبر من fl (mean corpuscular volume (MCV) و تمتاز )

 macrocytic hypochromaticهذه الكريات الحمراء بأن محتواها من الحديد متدني و تدعى 

erythrocytes  إن هذا االختبار .
ً
و هذا ما يفسر أخذ الرياضيين لجرعات داعمة من الحديد حقنا

االختبارات  من لم يكن باإلمكان الكشف عنها. rhu EPOمن عينات ال   %50يفتقد للحساسية حيث 

 الغير المباشرة األخرى في الدم 

حيث تزداد تراكيز  sTFR / ferritinحساب نسبة مستقبالت الترانسفيرين المنحل على الفيريتين   -

ي فبعد اعطاء خارجي للهرمون و يستخدم الفيريتين كمقام للكسر لمنع االختالفات   sTFR ال 



 د.عالمصطفي                                                             م التطبيقي و الشرعي         علم السمو
 

 من المشاكل كانخفاض حاد في مستوى الفيريتينمستوى الترطيب و لكن هذه الطريقة تعاني أيض
ً
 ا

 ن الحديد.في حال عدم تناول جرعة داعمة م

 للمشاكل التي تعاني منها اختبارات واسمات الدم الثانوية, تم اعتماد نموذج رياض ي يشمل جميع 
ً
نظرا

( حيث يستخدم نسبة Multiple markers mathematical modelالواسمات الثانوية في الدم )

 Macrocytic cellsونسبة ال  EPOو تركيز ال  sTFRالهيماتوكريت و ال 

أثناء  تركيب البيانات يتم فيه،ON” model“ بعد التقييم اإلحصائي ، تم بناء نموذجين مميزين: نموذج "

 .تركيب البيانات بعد أسابيع من إيقاف العالجيتم فيه ، OFF” model“ العالج أو بعد فترة وجيزة ، ونموذج "

يتم باالستناد عليها تحديد التعاطي اإليجابي  (score)تم تحديد قيمة لكل نموذج مطبقتطوير النماذج ،  لدى

cut off value . وذلك لدى تحليل عينات الدم 

يتطلب استخدام الدم ، وهو ليس  أنه مشكلةمن المؤشب  EPOالتحليل غير المباشر للتحري عن ال  يعاني

بب عدم بسالتحليل مصداقية  يؤثر على مماالعينة المنتظمة التي يتم الحصول عليها من الرياضيين ، 

ومع ذلك ، فإن الطريقة سريعة ورخيصة نسبًيا بحيث  .المقاسة في الدم الكامل المعايير الواسمةاستقرار 

 .EPOعاطي الاستقصائية موجهةإلمكانية تيمكن استخدامها ألغراض 

 Direct methods. طرق مباشرة 

شرت طرق مباشرة مختلفة منذ عام 
ُ
. EPO (WGA MAIIAوطريقة  SDS-PAGEوطريقة  IEF)طريقة  2555ن

الطريقة الوحيدة المقبولة حالًيا من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للكشف عن تعاطي 

rhEPO  ونظائرها ، هو التركيز الكهروضوئي( isoelectric focusing(IEF. ) 

ل لكشف المباشر عن ال شطات ، كاختبار روتيني.نمن قبل مختبرات التقص ي عن الم IEFتم تطبيق طريقة 

rhuEPO  ومع ذلك ، في بعض الحاالت ، يتم اللجوء  أيًضا إلى طريقة  في البولSDS-PAGE  للحصول على

 أدلة إضافية عندما تكون النتائج الروتينية غير حاسمة.

 immunoblotting (double blotting:)يتم وصلها الى    isoelectric focusing (IEF)الكهروضوئيالتركيز 

تفصل بين الجزيئات التي تتفاعل مع الحموض رحالن كهربائي ( هو طريقة فصل IEFالتركيز الكهروضوئي )

التي  ( مثل البروتينات والببتيدات وفًقا لشحنتها وamphoteric moleculesو األسس على حد سواء )

 ..المركب pHتحددها 
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المنتج  EPO (isoforms)     على االختالفات التي لوحظت في شحنة األشكال المتشابهة لـ ةمبني IEF طريقة

 .(uhEPO) البولي الناتج داخلًيا EPO مع ما يقابلها من (rhEPO) بعملية األوشبة

 

"A method to identify the different isoform pattern of recombinant EPO from that of endogenous material 

using isoelectric focusing has been developed recently" 

 

رجي المنشأ اال أنه يكمن اختالف في خاالداخلي و ال  EPOبالرغم من أن الحموض األمينية هي ذاتها لدى ال 

نتاج إبالبيئة الخلوية املحيطة التي يتم فيها للببتيد  Glycosylationالجزء السكري بينهما. تتأثر عملية ال 

 Glycosylationفي خاليا مبيض الهامستر الصيني ويكون له تفاعل  rhuEPOحيث يتم انتاج ال  الببتيد.

 اختالف في شحنة المركب الخارجيهذا االختالف  ينتج عنمختلف عن ذلك الذي يتم اصطناعه في الكلية.

 .ه االيزوميرية عن المركب الداخلياالعطاء بكافة أشكال
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Growth hormone (GH) 

( يتم إفرازه من الغدة النخامية ويتم تنشيط هذا اإلفراز من قبل KDa 22هو هرمون ببتيدي وزنه الجزيئي )

hormone- releasing hormone (GHRH)growth وهو المسؤول عن نمو العظام و األعضاء و العضالت .

 I Insulin- like growth factor , IGFحيث يؤثر بشكل مباشر و بشكل غير مباشر من خالل تحريض إفراز

بواسطة  recombinant human growth hormone (rhGH)تصنيع شكل مؤشب منه تم  .في الكبد

recombinant DNA technology  في خالياmammalian cell line Escherchia coli) واستخدم لعالج )

 لدى األطفال. GHنقص ال 

 

ى منع يعمل عل, كما من أجل زيادة الكتلة العضلية و إنقاص نسبة الشحوم  تم اساءة استخدامه في املجال الرياض ي

نطاق واسع  على استعمل .تكسر االلياف العضلية و حمايتها من األذيات التي تحدث خالل التمارين الرياضية الشاقة

 و األكثر عصلتأثيراته االبتنائية في الرياضات االحترافية 
ً
قاقير الرياضية رية من بين العو اعتبر المركب األكثر غالءا

الحديثة. يؤدي استعماله المتكرر الى نمو غير طبيعي لألعضاء وتشوهات غير عكوسة في العظام , ارتفاع ضغط و 

في قائمة المواد الممنوعة في عام  IOC. تم إدراجه من قبل ال creutzfelt Jacobقصور قلب, سكري, و اإلصابة بمرض 

1111. 

 rhGHالكشف عن ال 

1- Marker approach 

و التي يعطي من خاللها  GHتحرض إفرازها تحت تأثير ال تيجية على قياس البروتينات التي تترتكز هذه االسترا

( Immunoassays(. يتم القياس باستخدام التقانات المناعية )(GH-dependant proteinتأثيراته االبتنائية 

 الى محورين: ويمكن تقسيم هذه البروتينات
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  محور الGH-IGF-I 

- IGF-I: Insulin like growth factor 

- IGF BPS: IGF binding proteins 

- Acid-labile submit 

الداخلي  GHفي حال ارتفاع  قيم ال  تتأثرال  و (rhGH)حساس ل  GH dopingلدى  تزداد نسبة هذه البروتينات

 .)في حال الجهد العضلي , التوتر(

  املحور الثاني 

PIIIP: Peptide type III procollagen , CTP: Telopeptide type I collagen, IPropeptide type I 

procollagen, Serum bone-specific alkaline phosphatase 

الداخلي )في حال الجهد العضلي , التوتر(  GHحساسة في حال ارتفاع  قيم ال وتكون بروتينات هذا املحور 

أكثر بكثير من التمرين الشاق(  rhGH)تزداد تراكيزه تحت تأثير ال  GH dopingالتيتزداد لدى PIIIP ,ICTPباستثناء 

مقارنة مع باقي البروتينات )تعتبر  ,IGF-IPIIIPارتفاع كبير في القيم البالسمية ل  لوحظ rhGHبعد اعطاء ال  .

سمية لهذه الواسمات بالعمر و الجنس و التراكيز البال . إال أنه لوحظ تأثر في الجسم( rhGHبروتينات واسمة ل 

. Doping)الوزن و الجهد العضلي ) وجود اختالفات في قيم الواسمات بين األشخاص في الحالة الطبيعية أو بعد 

وعي. وعليه تم االعتماد على المشاركة ليس حساس و ن rhGHاستخدام واسم بروتيني وحيد للتحري عن  لذلك

 .GHللتحري عن االستخدام الغير شرعي لل ( ,IGF-IPIIIP  )المشاركة بينبين الواسمات 
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2- Isoform approach  

في المصل باستخدام التقانات المناعية. تقوم الغدة النخامية  different GH isoformsويرتكز على تحليل 

و يكون بشكل  KDa GH 22الرئيس ي هو   isoform) ال  molecular GH isoformsبإفراز طيف واسع من ال 

monomer   أوdimer  من ال  %70و يشكلGH  20 الكلي المتواجد في الدوران, يأتي في المرتبة الثانية KDa 

GH إن ال  (.%15-10ويشكلrhGH من قبل الرياضيين يكون غير 
ً
 monomer isoformالمستخدم شرعيا

22 KDa  . لدى حقن الrhGH  يتم تثبيط إفراز الGH ( من النخامة بكافة أشكالهNegative feedback )

هو الشكل الغالب و الرئيس ي في الدوران )ارتفاع في نسبته نتيجة االعطاء  KDa GH 22مما يجعل من ال 

 الخارجي له مع تراجع في نسبة باقي األشكال الناجم عن التثبيط الداخلي لها(.

أشكاله باستخدام التقانات المناعية من خالل بكافة  GHو وال  KDa GH 22يتم حساب النسبة بين 

و KDa GH 22المؤشب تسمح بإجراء اختبار يقيس ال  GHالنخامي و ال  GHاستخدام أضداد نوعية لل 

اختبار يقيس كافة االشكال المفرزة من النخامة )اختبارين للعينة الواحدة(. يتم من خالل هذين االختبارين 

بين العينات المأخوذة من ال لهذه النسبة تسمح بالتفريق  cutoffال  حساب النسبة. من الممكن تحديد

control  حاوي على جميع اشكال ال(isoform عن تلك المأخوذة بعد حقن ال )rhGH  و الحاوية بشكل

 .KDa GH 22رئيس ي على 

 

 االولى بالتحري عن الهرمون الخارجي خالل فترة أطول من االستراتيجية الثانية. تسمح االسترايجية

Human chorionic gonadotropin (hCG) 

 يحرض على إفراز التستوسترون دون أن يسبب زيادة في نسبة ال 
ً
هو هرمون غليكوبروتيني يفرز في الجسم. إعطاؤه خارجيا

T/E.
ً
 . مما يجعل التحري صعبا


