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 118 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى  هدلِ فیشیَلَصی

 

 7931تأسیس  

 

 اثرات جانبی داروهای نیروزا بر روی کبد ورزشکاران پرورش اندام ایرانی
 

 *2، هدتجی وؾبٍرس2، آتٌب اهیزی1، هحوذخَاد حبئزی ًضاد1افؾیي اعتَار

 
 هزوش تحمیمبت عت ػفًَی ٍ گزهغیزی، داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثَؽْز، ثَؽْز .1

 س، ؽیزاس، داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽیزاؽیزاس هزوش تحمیمبت ػلَم اػصبة .2
 
 

 94 96هْز  28پذیزػ:                                                                          96تیز  25دریبفت: 
 

 چكیدُ
ثغِ ثب تبثیز هغبلؼبت ًؾبى دادُ اعت وِ دارٍّبی ًیزٍسا هخصَصب اعتزٍییذّبی آًبثَلیه ثبػث آعیت وجذی هی ؽًَذ. هغبلؼِ ای تبوٌَى در را :زهیٌِ ٍ ّدف

بی ًیزٍسا هخصَصب دارٍّبی ًیزٍسا ثز رٍی وجذ ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام در ؽْز ثَؽْز )ایزاى( اًدبم ًگزفتِ اعت. ّذف ایي هغبلؼِ، ثزرعی ػَارض وجذی دارٍّ
 اعتزٍییذّبی آًبثَلیه در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام ثَؽْز ثَد.

ف دارٍّبی ًیزٍسا، هصزف الىل ٍ عبیز هىول ّبی هدبس ٍرسؽی ٍرسؽىبراى هزد پزٍرػ اًذام ثب اعتفبدُ اس اعالػبت خوؼیت ؽٌبختی، ًحَُ ٍرسػ، هصز :ّارٍش

( 3( ػذم هصزف در سهبى هغبلؼِ، ٍ 2( هصزف وٌٌذُ هَاد ًیزٍسا در سهبى هغبلؼِ، 1آٍری ؽذ. ؽزوت وٌٌذگبى در هغبلؼِ ثِ عِ گزٍُ تمغین ؽذًذ: پزعؾٌبهِ، خوغ
. دادُ ّب ثب شاى عزهی آًشین ّبی وجذی آالًیي تزاًظ آهیٌبس، آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ٍ ثیلی رٍثیي ٍرسؽىبراى تَعظ ویت ّبی اختصبصی اًذاسُ گیزی ؽذوٌٌذُ. هیغیزهصزف

 اعتفبدُ اس آًبلیش ٍاریبًظ یه عزفِ ثزرعی ؽذًذ.
عبل ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ.  6ویلَگزم/هتزهزثغ ٍ هتَعظ عبثمِ ٍرسؽی  6/18-40ثذًی عبل، ثب ؽبخص تَدُ  18-50ٍرسؽىبر پزٍرػ اًذام در هحذٍدُ عٌی  203 :ّایافتِ

درصذ  2/51درصذ ٍرسؽىبراى در سهبى هغبلؼِ هَاد ًیزٍسا هصزف ًوی وزدًذ ٍ  9/39درصذ ٍرسؽىبراى در سهبى هغبلؼِ هصزف وٌٌذُ هَاد ًیزٍسا ثَدًذ،  9/8در ایي هغبلؼِ، 
دًذ. ٍرسؽىبراى هصزف وٌٌذُ دارٍّبی ًیزٍسا اس اعتزٍییذّبی آًبثَلیه، تزویجبت هحزن، َّرهَى رؽذ ٍ اًغَلیي اعتفبدُ وزدُ ثَدًذ. اصال هَاد ًیزٍسا هصزف ًىزدُ ثَ

بى اعتفبدُ وزدُ رٍس در عبل ثَد وِ ایي تزویجبت را ثِ صَرت خَراوی ٍ تشریمی ثِ صَرت ّن سه 60وٌٌذُ حذٍد هتَعظ هذت هصزف دارٍّبی ًیزٍسا در ٍرسؽىبراى اعتفبدُ
ثِ صَرت هؼٌی داری در ثیي عِ  (= p 023/0، ٍ ّوچٌیي ثیلی رٍثیي )(= p 00/0، آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس )(= p 003/0ثَدًذ. هیشاى عزهی آًشین ّبی آالًیي تزاًظ آهیٌبس )

هصزف وٌٌذُ هَاد ًیزٍسا در سهبى "در ٍرسؽىبراى  (= p 00/0اًظ آهیٌبس )ٍ آعپبرتبت تز (= p 003/0گزٍُ هَرد هغبلؼِ هتفبٍت ثَد. هیشاى عزهی آالًیي تزاًظ آهیٌبس )
ثیؾتز اس  "غیزهصزف وٌٌذُ هَاد ًیزٍسا در سهبى هغبلؼِ"ثیؾتز اس ٍرسؽىبراى غیزهصزف وٌٌذُ ثَد، در حبلیىِ تٌْب هیشاى آًشین آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس در ٍرسؽىبراى  "هغبلؼِ

 .(= p 044/0ًیزٍسا هصزف ًىزدُ ثَدًذ )ٍرسؽىبراًی ثَد وِ  اصال هَاد 

ىي اعت هصزف اعتزٍییذّبی آًبثَلیه ّوزاُ ثب عبیز دارٍّبی ًیزٍسا ثبػث افشایؼ هیشاى آًشین ّبی وجذی در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام هی ؽَد وِ هو گیری:ًتیجِ 

 ذ.همذهِ ای ثز ثزٍس آعیت وجذی ًبؽی اس ایي دارٍّب در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام ثبؽ
 

  آهیٌبس، اعتزٍییذّبی آًبثَلیه، ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام تزاًظ آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس، آعیت وجذی، آالًیي ّای کلیدی:ٍاشُ
 

 *هقدهِ
 

رٍیِ اعتفبدُ اس دارٍّبی ًیزٍسا در ٍرسػ افشایؼ ثی 
حغبعیت ّبی سیبدی در ثیي همبهبت رعوی ٍ خبهؼِ پشؽىی 

                                                           
*

 moj.ph60@yahoo.com                    ًَیغٌذٓ هغئَل هىبتجبت: 

 http://ijpp.phypha.ir                                          ٍثگبُ هدلِ:

 ijpp@phypha.irت الىتزًٍیىی:                                           پغ

هیلیَى آهزیىبیی  3ُ هی ؽَد وِ ایدبد وزدُ اعت. تخویي سد
. هتبعفبًِ ٍضؼیت >1=عبثمِ اعتفبدُ اس دارٍّبی ًیزٍسا دارًذ 

اعتفبدُ اس دارٍّبی ًیزٍسا در ایزاى ًیش چٌذاى خَؽبیٌذ ًیغت. 
% ٍرسؽىبراى ایزاًی عبثمِ 63ثزرعی ّب ًؾبى دادُ اعت وِ 
. هغبلؼِ لجلی هب ًیش ًؾبى >2=هصزف دارٍّبی ًیزٍسا را دارًذ 

درصذ اس ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام عبثمِ  50داد وِ ثیؼ اس 

 مقاله پژوهشی
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 اعتَار ٍ ّوىبراى               ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 119 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى 

 

% اس ایي ٍرسؽىبراى اس 80هصزف دارٍّبی ًیزٍسا دارًذ ٍ حذٍد 
ارض . ثب تَخِ ثِ ػَ>3=اعتزٍییذّبی آًبثَلیه اعتفبدُ وزدُ اًذ 

خبًجی ًبخَؽبیٌذ ایي دارٍّب، ایي هصزف ؽبیغ در ثیي 
ٍرسؽىبراى هخصَصب ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام هی تَاًذ 
ػَارض خبًجی ًبخَؽبیٌذ ٍ گبُ هزي ثبری را ثِ ّوزاُ داؽتِ 

. اعتزٍییذّبی آًبثَلیه هْوتزیي دعتِ دارٍّبی هَرد >4=ثبؽذ 
. ثٌبثزایي، >4=هصزف ثِ ػٌَاى دارٍّبی ًیزٍسا ّغتٌذ  عَء

ؼبت صَرت گزفتِ در راثغِ ثب ػَارض خبًجی ثیؾتز هغبل
 دارٍّبی ًیزٍسا ثز رٍی ایي دعتِ اًدبم گزفتِ اعت.

 اعتزٍییذّبی آًبثَلیه در حبل حبضز ثزای ثزخی اس 
ّب اس خولِ ّبیپَگٌبدیغن، آًوی در ثیوبراى دچبر ثیوبری

اختالالت ولیَی ٍ هؾىالت هغش اعتخَاى، اًذٍهتزیَس ٍ 
اهب اعتفبدُ اس ایي  >5=دُ لزار هی گیزد عزعبى ّب هَرد اعتفب

دارٍّب در ٍرسؽىبراى، هخصَصب در دٍسّبی ثغیبر ثبالتز اس 
رض خبًجی ثز رٍی دٍسّبی درهبًی، هی تَاًذ هٌدز ثِ ثزٍس ػَا

عیغتن ّب ٍ ارگبى ّبی هتؼذد ثذى ؽَد. در ایي سهیٌِ ًؾبى 
دادُ ؽذُ اعت وِ اعتفبدُ ًبثدب اس ایي تزویجبت هی تَاًذ ثبػث 

ػزٍلی، اختالالت -ثزٍس اختالالت َّرهًَی، تَلیذهثلی، للجی
رٍاًی گزدد -خًَی، اعىلتی، ولیَی، وجذی ٍ ّوچٌیي ػصجی

ّبیی وِ در اثز هصزف ًبثدبی . یىی اس اًذام>6 ،4=
ل هی ؽَد، وجذ اعت. در ایي اعتزٍییذّبی آًبثَلیه دچبر اختال

سهیٌِ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت وِ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا 
 هخصَصب اعتزٍییذّبی آًبثَلیه هی تَاًذ ثبػث افشایؼ 

. >4=آًشین ّبی وجذی ّوزاُ ثب یب ثذٍى ایدبد آعیت وجذی ؽَد 
ثیؾتز هغبلؼبت ثذعت آهذُ در راثغِ ثب ػَارض خبًجی دارٍّبی 
 ًیزٍسا هخصَصب اعتزٍییذّبی آًبثَلیه اس هغبلؼبت 

هَردی ثذعت آهذُ اعت. در ایي سهیٌِ ًؾبى دادُ ؽذُ -گشارػ
اعت وِ هصزف اعتزٍییذّبی آًبثَلیه در یه خَاى هصزف 

ذی وٌٌذُ دارٍّبی ًیزٍسا ثبػث افشایؼ ؽذیذ آًشین ّبی وج
. ػالٍُ ثزایي ًؾبى >7=ّوزاُ ثب ضبیؼبت وجذی عوی ؽذُ اعت 

دادُ ؽذُ اعت وِ هصزف اعتزٍییذّبی آًبثَلیه هی تَاًذ 
ثبػث آعیت ّبی وجذی هتؼذد اس خولِ یزلبى، پلیَس وجذی ٍ 

 . >4=تَهَرّبی خَػ خین ٍ ثذخین وجذی ؽَد 
ّبی هختلفی ثزای ثزرعی آعیت وجذی ًبؽی اس رٍػ

 دارٍّب ٍ هَاد عوی ٍخَد دارد. اس ؽبیغ تزیي ایي رٍػ ّب 
تَاى ثِ اًذاسُ گیزی عغح عزهی ثزخی اس آًشین ّبی وجذی هی

ّوبًٌذ آالًیي تزاًظ آهیٌبس، آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ٍ ّوچٌیي 

ّبی ٍػگیزی عغح عزهی ثیلی رٍثیي اؽبرُ وزد. راًذاسُ
تزی اس خولِ ثیَپغی وجذی ًیش در ثزخی اس هغبلؼبت هَرد دلیك

. الجتِ ایي رٍػ ثِ دلیل تْبخوی >8=اعتفبدُ لزار هی گیزد 
خوؼیتی ثب تؼذاد سیبد افزاد ؽزوت وٌٌذُ ووتز  ثَدى در هغبلؼبت

 هَرد تَخِ لزار هی گیزد. 

پضٍّؼ ّبیی در سهیٌِ ػَارض خبًجی دارٍّبی ًیزٍسا ثز 
رٍی عیغتن وجذی در ٍرسؽىبراى ایزاًی اًدبم گزفتِ اعت. 
پضٍّؼ ّبی اًدبم گزفتِ در ثزخی اس ؽْزّب اس خولِ هؾْذ ٍ 

ییذّبی آًبثَلیه ثبػث خْزم ًؾبى داُ اعت وِ هصزف اعتزٍ
افشایؼ آًشین ّبی وجذی در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام هی ؽَد 

. ثب ایي حبل ایي پضٍّؼ ّب دارای هحذٍدیت ّبیی اس >10 ،9=
خولِ تؼذاد ون افزاد ؽزوت وٌٌذُ ٍ ّوچٌیي ػذم تَخِ ثِ 
هصزف عبیز هَاد ًیزٍسا، هذت سهبى هصزف دارٍّبی ًیزٍسا ٍ 

 هی ثبؽذ. ثب تَخِ ثِ  اعتفبدُ اس هىول ّبی ٍرسؽی هدبس
ّبی اللیوی در راثغِ ثب ػَارض دارٍّبی ًیزٍسا، تفبٍت

اعالػبت چٌذاًی در راثغِ ثب تبثیز هصزف ّن سهبى دارٍّبی 
هختلف ًیزٍسا ثز رٍی وجذ هخصَصب در ٍرسؽىبراى پزٍرػ 

 اًذام ثَؽْز ٍخَد ًذارد.

  

 ّا هَاد ٍ رٍش
 بیواراى ٍ رٍش ّای اًجام کار

 ى در هطالعِ شرکت کٌٌدگا
ایي هغبلؼِ در ثیي ٍرسؽىبراى هزد پزٍرػ اًذام در ؽْز 

اًدبم گزفت. گزٍُ  1394تب خزداد 1393ثَؽْز ثیي ثْوي 
اخالق پشؽىی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثَؽْز هدَس السم ثزای 
ایي هغبلؼِ را صبدر وزدُ اعت. توبم ٍرسؽىبراى لجل اس ٍرٍد ثِ 

را اهضب وزدًذ. اس هغبلؼِ ثِ صَرت وتجی رضبیت ًبهِ 
عبػت در  4عبل عبثمِ ٍرسؽی ٍ  1ٍرسؽىبراًی وِ حذالل 

ّفتِ توزیي داؽتٌذ، دػَت ؽذ وِ در هغبلؼِ ؽزوت وٌٌذ. الجتِ 
-ٍرسؽىبراًی وِ دارای عبثمِ ًبرعبیی وجذی، اختالالت للجی

ػزٍلی، اختالالت هتبثَلیه، َّرهًَی ٍ وجذی لجل اس ؽزٍع 
 بر گذاؽتِ ؽذًذ. ٍرسػ ثَدًذ، اس هغبلؼِ وٌ

 

 جوع آٍری اطالعات
اعالػبت ؽخصی افزاد اس عزیك پزعؾٌبهِ ٍ هصبحجِ 

آٍری ؽذ. پبیبیی ٍ رٍایی پزعؾٌبهِ لجل اس ؽزٍع حضَری خوغ
گیزی ؽذ. در ایي پزعؾٌبهِ، اعالػبت ػوَهی فزد هغبلؼِ اًذاسُ
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 اعتَار ٍ ّوىبراى    ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 120 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  ی ایزاى هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَص

 

آٍری ؽذ. در ثخؼ دیگز ّوچَى عي، ٍسى ٍ لذ خوغ
رسؽی )عبل(، عبثمِ هصزف الىل، هیشاى پزعؾٌبهِ اس عبثمِ ٍ

عبػبت ٍرسػ )عبػت/ّفتِ(، هصزف هَاد ًیزٍسا )ًَع ٍ هذت 
ّبی ٍرسؽی هدبس ّوبًٌذ وزاتیي، هصزف( ٍ هصزف هىول

آهیٌَاعیذ ٍ ٍیتبهیي ّب عَال ؽذ. در ایي هغبلؼِ، ٍرسؽىبراى 
 ثز اعبط ٍضؼیت هصزف هَاد ًیزٍسا ثِ عِ دعتِ تمغین ؽذًذ:

اًی وِ در سهبى ًوًَِ گیزی اس هَاد ًیزٍسا اعتفبدُ ( ٍرسؽىبر1
( ٍرسؽىبراًی وِ اس هَاد 2(، current users: CUوزدًذ )هی

ًیزٍسا اعتفبدُ هی وزدًذ، اهب در سهبى ًوًَِ گیزی در دٍرُ 
هصزف ًجَدًذ اهب در دٍهبُ گذؽتِ اس ایي دارٍّب اعتفبدُ وزدُ 

ؽىبراًی وِ اصال ( ٍرس3 (،non-current users: NCUثَدًذ )
(. ّزچٌذ non-users: NUاس هَاد ًیزٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ )

اس هَاد ًیزٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ اهب هوىي ثَد اس  NUگزٍُ 
 هىول ّبی هدبس ٍرسؽی یب الىل اعتفبدُ وزدُ ثبؽٌذ. 

 

ّای ّای خًَی ٍ اًجام تستآٍری ًوًَِجوع

 بیَشیویایی
 در ؽزایظ ًبؽتب اس ّز  هیلی لیتز خَى 10هیشاى 

وٌٌذُ گزفتِ ؽذ ٍ درٍى تیَة فبلذ هبدُ ضذاًؼمبد ریختِ ؽزوت
 خی ثِ هذت  3000آٍری ؽذُ در ّبی خوغؽذ. ًوًَِ

دلیمِ عبًتزیفیَص ؽذًذ. ثزای ثزرعی ٍضؼیت وجذی  10
(، ASTهیشاى عزهی آًشین آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ) ،ٍرسؽىبراى

(، ثیلی رٍثیي ولی، ثیلی ALT) آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس
رٍثیي هغتمین ٍ ثیلی رٍثیي غیزهغتمین ثب اعتفبدُ اس ویت ّبی 
اختصبصی )ؽزوت پبرط آسهَى، ایزاى( اًذاسُ گیزی ؽذ. توبم 
تغت ّبی ثیَؽیویبیی در آسهبیؾگبُ ثیوبرعتبى خلیح فبرط 

 ثَؽْز اًدبم گزفت.
   

ه عزفِ ٍ ثِ دًجبل ّب ثب اعتفبدُ اس تغت آًبلیش ٍاریبًظ یدادُ

آى تغت ثًَفزًٍی ثزرعی ٍ تحلیل آهبری ؽذ. اس تغت 
 ارتجبعبت اعپیزهي ثزای ثزرعی ارتجبط ثیي هتغیزّب )عغح 
آًشین ّبی آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ٍ آالًیي تزاًظ آهیٌبس ثب عي، 

، هیشاى ٍرسػ، عبثمِ ٍرسؽی( (BMI) ثذًی تَدُ ٍسى، ؽبخص
اس ثیي ثزدى اثزات هتغیزّبی اعتفبدُ ؽذ. ّوچٌیي، ثزای 

ّبی هدبس ، هصزف الىل ٍ هصزف هىولBMIوٌٌذُ )هخذٍػ
 ٍرسؽی( اس تغت رگزعیَى خغی اعتفبدُ ؽذ. عغح 

در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ ثزرعی ّبی آهبری ثب  05/0هؼٌی داری 
 اًدبم گزفت. )23)ًغخِ  SPSSاعتفبدُ اس ًزم افشار 

 

 ّایافتِ
الكل ٍ هكول هصرف  ختی،اطالعات جوعیت شٌا

  ّای ٍرزشی در ٍرزشكاراى شرکت کٌٌدُ در هطالعِ

هتَعظ عي افزاد ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ در ثیي عِ گزٍُ 
هیبًگیي  اهب ،(1اس ًظز آهبری تفبٍت هؼٌی داری ًذاؽت )خذٍل 

در ٍرسؽىبرًی وِ اس هَاد ًیزٍسا اعتفبدُ هی  BMIٍسى ٍ 
ي هَاد اعتفبدُ ًوی وزدًذ، ثیؾتز اس ٍرسؽىبراًی ثَد وِ اس ای

درصذ اس ٍرسؽىبراى اس الىل  4/37(. در هدوَع 1وزدًذ )خذٍل 
%CU (4/44 )الىل در  وِ ؽیَع هصزف وزدُ ثَدًذاعتفبدُ 

%( ثَد. الجتِ، ایي 7/31) NU%( یب 2/43) NCUثیؾتز اس 
(. ػالٍُ ثز ایي،  = 2/0pتفبٍت اس ًظز آهبری هؼٌی دار ًجَد )

دبس ٍرسؽی در ثیي ٍرسؽىبراى هیشاى هصزف هىول ّبی ه
در هغبلؼِ ثِ صَرت هؼٌی داری هتفبٍت ثَد  وٌٌذُؽزوت 

(00/0p =  ؛ ثِ گًَِ ای وِ ؽیَع هصزف هىول ّبی هدبس)
 NU%( ثیؾتز اس  2/85) CU (4/94 ٍ )%NCUٍرسؽی در 

 %( ثَد. 51)
 

 لؼِاعالػبت خوؼیت ؽٌبختی ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام ؽزوت وٌٌذُ در هغب -7جدٍل 

 هتغیر
هصرف کٌٌدُ کًٌَی 

 هَاد ًیرٍزا

 هصرف کٌٌدُ غیرکًٌَی 

 هَاد ًیرٍزا

 عدم هصرف 

 هَاد ًیرٍزا
F p  

 209/0 58/1 5/27 ±0 /7 5/28 ± 7/0 4/30 ± 5/1 عي )عبل(
 002/0 60/6 8/24 ± 3/0 4/26 ±0 /4 1/27 ±0 /8 ؽبخص تَدُ ثذى

 000/0 21/8 7/4 ±0 /4 0/7 ± 5/0 6/8 ± 3/1 عبثمِ ٍرسؽی )عبل(
 032/0 49/3 5/7 ± 9/6 6/8 ± 9/7 9/8 ±0 /9 هیشاى ٍرسػ )عبػت/ّفتِ(

 694/0 16/0 - 5/23 ±0 /6 1/24 ± 2/1 عي اٍلیي ثبر هصزف دارٍّبی ًیزٍسا
 008/0 32/7 - 7/55 ± 49 /0 0/78 ± 8/58 هیشاى هصزف هَاد ًیزٍسا )هبُ/عبل(

ًیزٍسا وِ در سهبى ر ًؾبى دادُ ؽذُ اًذ ٍ ثب اعتفبدُ اس آًبلیش ٍاریبًظ یه عزفِ  ثزرعی ؽذُ اًذ. هصزف وٌٌذُ غیزوًٌَی: ٍرسؽىبراى هصزف وٌٌذُ دارٍّبی خغبی هؼیب ± دادُ ّب ثصَرت هیبًگیي
 اًدبم آسهبیؼ در دٍرُ هصزف هَاد ًیزٍسا ًجَدًذ.
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 اعتَار ٍ ّوىبراى               ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 121 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى 

 

ٍضعیت ٍرزشی ٍ هصرف هَاد ًیرٍزا در ٍرزشكاراى 

 شرکت کٌٌدُ در هطالعِ
 ثَدًذ،  CUدرصذ ٍرسؽىبراى  9/8ر ایي هغبلؼِ، د

ثَدًذ.   NUدرصذ   NCU   ٍ2/51  ٍرسؽىبراى درصذ  9/39
درصذ  7/82توبم ٍرسؽىبراى هصزف وٌٌذُ هَاد ًیزٍسا،  در ثیي

درصذ اس تزویجبت هحزن ٍ  9/46اس اعتزٍییذّبی آًبثَلیه، 
اس  درصذ اس َّرهَى رؽذ ٍ اًغَلیي اعتفبدُ وزدُ ثَدًذ. 2/9

 خولِ اعتزٍییذّبی آًبثَلیه اعتفبدُ ؽذُ در ایي هغبلؼِ 
تَاى ثِ تغتَعتزٍى، ًبًذرٍلَى، اوغی هتَلَى، دیبًبثَل، هی

دوبدٍراثَلیي، پزیوَثَالى، ٍیٌغتزٍل، عَعتبًَى، تزًجَلَى، 
ثَلذًَى، اوغبثَلَى، اوغی هغتزٍى، هتبى دریَل، اوغبًذرٍلَى، 

هحزن هی تَاى ثِ وبفئیي  اعتبًَسلَل، ٍ اس خولِ تزویجبت
)عَپزپوپ( ٍ ولي ثَتزٍل اؽبرُ وزد. اس خولِ هىول ّبی هدبس 
ًیش هی تَاى ثِ تزویجبت حبٍی اعیذ آهیٌِ، وزاتیي، ٍ هَلتی 

 ٍیتبهیي ّبی هتؼذد اؽبرُ وزد.
عبثمِ ٍرسؽی ثِ عبل ٍ هذت سهبى ٍرسػ ّفتگی ثِ 

 ثِ صَرت  CU  ٍNCUعبػت/ّفتِ در ٍرسؽىبراى 
 ثَد )خذٍل NU( ثیؾتز اس ٍرسؽىبراى  p< 05/0اری )هؼٌی د

(. هیبًگیي هذت سهبى هصزف هَاد ًیزٍسا )رٍس/عبل( در ثیي 1
ثَد  NCU( اس ٍرسؽىبراى  p; 008/0ثیؾتز ) CUٍرسؽىبراى 

درصذ اس ٍرسؽىبراى هصزف  7/32(. ػالٍُ ثزایي، 1 )خذٍل
 ػدرصذ اس رٍ 4/20وٌٌذُ دارٍّبی ًیزٍسا اس رٍػ تشریمی، 

 
 

درصذ ًیش اس تزویجبت تشریمی ٍ خَراوی ثِ  9/46خَراوی ٍ 
 صَرت ّن سهبى اعتفبدُ وزدُ ثَدًذ.

 
در ٍرزشكاراى  ٍضعیت کبدی ٍ هصرف هَاد ًیرٍزا

 هطالعِشرکت کٌٌدُ در 
هیبًگیي عغح عزهی آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس ثِ صَرت 

ِ هؼٌی داری در عِ گزٍُ ٍرسؽىبراى ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼ
(. ثزرعی تىویلی ًؾبى داد وِ هیشاى  = 003/0pهتفبٍت ثَد )

( اس  = 003/0pثیؾتز ) CUایي آًشین در ٍرسؽىبراى 
در همبثل، عغح ایي آًشین در  (.1ثَد )ًوَدار  NUٍرسؽىبراى 
ًذاؽت  NUداری ثب ٍرسؽىبراى تفبٍت هؼٌی NCUٍرسؽىبراى 

زاًظ آهیٌبس در (. ػالٍُ ثز ایي، عغح آًشین آالًیي ت1)ًوَدار 
ٍرسؽىبراًی وِ اس دارٍّبی هختلف ًیزٍسا اعتفبدُ هی وزدًذ ًیش 

 (. 2هتفبٍت ًجَد )ًوَدار 
هیبًگیي عغح عزهی آًشین آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس در ثیي 

وٌٌذُ در هغبلؼِ هتفبٍت ثَد گزٍُ اس ٍرسؽىبراى ؽزوت عِ
(00/0p = ثزرعی ّبی ثؼذی ًؾبى داد وِ هیشاى ایي آًش .) ین

CU (000/0p =  ٍ )NCU (044/0p =  )در ٍرسؽىبراى 
ثَد. ػالٍُ ثزایي، هیشاى ایي آًشین در  NUثیؾتز اس ٍرسؽىبراى 

( اس  = 002/0pثِ صَرت هؼٌی داری ثیؾتز ) CUٍرسؽىبراى 
(. هیشاى آًشین آعپبرتبت تزاًظ 1 ًوَدارثَد ) NCUٍرسؽىبراى 

هختلف ًیزٍسا اعتفبدُ آهیٌبس در ثیي ٍرسؽىبراًی وِ اس دارٍّبی 
 (. 2 ًوَدارهی وزدًذ تفبٍت هؼٌی دار ًذاؽت )

 

           

ثزرعی ؽذُ  ثًَفزًٍیٍ ثِ دًجبل آى تغت هغبلؼِ. دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًبلیش ٍاریبًظ یه عزفِ  در وٌٌذُ ؽزوت اًذام پزٍرػ ٍرسؽىبراى وجذی ّبی آًشین عزهی عغح هیبًگیي -7 ًوَدار

در همبیغِ  05/0: عغح هؼٌی داری ووتز اس †در همبیغِ ثب ٍرسؽىبراًی وِ اس دارٍّبی ًیزٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ،  001/0ٍ **: عغح هؼٌی داری ووتز اس  05/0*: عغح هؼٌی داری ووتز اس  اعت.
هصزف وٌٌذُ غیزوًٌَی: افزادی وِ در سهبى اًدبم آسهبیؼ در دٍرُ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا ثَدُ اًذ،  ثب ٍرسؽىبراًی وِ در سهبى اًدبم هغبلؼِ اس هَاد ًیزٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ. هصزف وٌٌذُ:

     اس دارٍّبی ًیزٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ.ٍرسؽىبراى هصزف وٌٌذُ دارٍّبی ًیزٍسا وِ در سهبى اًدبم آسهبیؼ در دٍرُ هصزف هَاد ًیزٍسا ًجَدًذ، غیزهصزف وٌٌذُ: ٍرسؽىبراًی وِ اصال
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 َار ٍ ّوىبراىاعت    ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 122 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  ی ایزاى هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَص

 

          
ثَدًذ. دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس رٍػ آًبلیش ٍاریبًظ یه  وزدُ اعتفبدُ ًیزٍسا هختلف دارٍّبی اس وِ ٍرسؽىبراًی ٍ آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس در آهیٌبس تزاًظ آالًیي آًشین ّبی عزهی عغح -2 ًوَدار

 ثزرعی ؽذُ اعت.  عزفِ 

 
 سؽىبراى هیشاى ثیلی رٍثیي هغتمین در عِ گزٍُ ٍر

 ؛ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ ثِ صَرت هؼٌی داری هتفبٍت ثَد
صَرت وِ هیبًگیي عغح ثیلی رٍثیي هغتمین در ثذیي 

ثَد   NCU( اس ٍرسؽىبراى  = 019/0p، ثیؾتز )NUٍرسؽىبراى 
(. در همبثل تفبٍت هؼٌی داری ثیي عِ گزٍُ ؽزوت 3)ًوَدار 

ی رٍثیي ٍ ثیلی وٌٌذُ در راثغِ ثب عغح ثیلی رٍثیي ول
 (. 3 ًوَدارٍخَد ًذاؽت ) غیزهغتمین

در ایي هغبلؼِ هب افزاد را اس ًظز رٍػ هصزف دارٍّبی 
اعتزٍییذی ثِ چْبر گزٍُ هصزف خَراوی، هصزف تشریمی، 
هصزف خَراوی ٍ تشریمی ّوزاُ ثب ّن ٍ ػذم هصزف 
اعتزٍییذّب تمغین ثٌذی وزدین. هحبعجبت اًدبم ؽذُ ًؾبى داد 

اری در هیشاى ثیلی رٍثیي ولی ٍ آًشین ّبی وِ تفبٍت هؼٌی د
 آالًیي تزاًظ آهیٌبس ٍ آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس در ثیي ایي 

 گزٍُ ّب ٍخَد ًذاؽت.
 
 

                    

ثزرعی ؽذُ اعت. *: عغح هؼٌی داری  ثًَفزًٍیٍ ثِ دًجبل آى تغت  ِهغبلؼِ. دادُ ّب ثب اعتفبدُ اس آًبلیش ٍاریبًظ یه عزف در وٌٌذُ ؽزوت اًذام پزٍرػ ٍرسؽىبراى رٍثیي ثیلی هیشاى -9 ًوَدار

هصزف وٌٌذُ غیزوًٌَی: ٍّبی ًیزٍسا ثَدُ اًذ، در همبیغِ ثب ٍرسؽىبراًی وِ اس دارٍّبی ًیزٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ. هصزف وٌٌذُ: افزادی وِ در سهبى اًدبم آسهبیؼ در دٍرُ هصزف دار 05/0ووتز اس 
 زٍسا اعتفبدُ ًىزدُ ثَدًذ.   وٌٌذُ دارٍّبی ًیزٍسا وِ در سهبى اًدبم آسهبیؼ در دٍرُ هصزف هَاد ًیزٍسا ًجَدًذ، غیزهصزف وٌٌذُ: ٍرسؽىبراًی وِ اصال اس دارٍّبی ًی ٍرسؽىبراى هصزف
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 اعتَار ٍ ّوىبراى               ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 123 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى 

 

ػ وٌٌذُ ؽبخص تَدُ ثذًی، هیشاى ٍرسػ، هصزف الىل ٍ رگزعیَى خغی ارتجبط ثیي آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس ٍ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا پظ اس تبثیز ػَاهل هخذٍ -2جدٍل 

 هصزف هىول ّبی هدبس ٍرسؽی

 

ػالٍُ ثز ایي، ثزرعی ّب ًؾبى داد وِ عغح آًشین ّبی 
آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ٍ آالًیي تزاًظ آهیٌبس ثب عي، ٍسى، 

BMI .ثیي عغَح ایي  ،ّوچٌیي، ارتجبط هؼٌی داری ًذاؽت
ًشین ّب ٍ هذت سهبى هصزف دارٍّبی ًیزٍسا )عبل(، هذت آ

سهبى هصزف دارٍّبی ًیزٍسا در عبل )رٍس/عبل( ٍ تؼذاد 
دارٍّبی ًیزٍسا ارتجبط هؼٌی داری ٍخَد ًذاؽت.  الجتِ، عغح 
آًشین آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ثب هصزف الىل ٍ هىول ّبی 

زف ٍرسؽی هدبس ٍ عغح آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس ثب هص
ثِ دلیل ًمؼ (. > p 05/0هىول ّبی ٍرسؽی در ارتجبط ثَد )

ایي ػَاهل هخذٍػ وٌٌذُ ارتجبط ثیي هصزف دارٍّبی ًیزٍسا ٍ 
آًشین ّبی وجذی ثب در ًظز گزفتي ایي فبوتَرّبی افشایؼ 

هخذٍػ وٌٌذُ ثب اعتفبدُ اس رگزعیَى خغی ثزرعی ؽذ. 
ثیي  ،هل فَقثب تَخِ تبثیز ػَا ًؾبى داد وِثزرعی اًدبم ؽذُ 

هصزف دارٍّبی ًیزٍسا در عِ گزٍُ ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ ثب 
 داؽتظ آهیٌبس ارتجبط هؼٌی داری ٍخَد هیشاى آعپبرتبت تزاً

(، در حبلیىِ پظ اس تبثیز ػَاهل فَق ارتجبعی ثیي 2)خذٍل 
هصزف دارٍّبی ًیزٍسا ٍ آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس ٍخَد 

 (.3ًذاؽت )خذٍل 
 

 بحث
تزیي ػَارض خبًجی دارٍّبی ًیزٍسا، ػَارض هْن یىی اس

 هصزف وِ اعت دادُ ًؾبى وجذی هی ثبؽذ. هغبلؼبت

 هتؼذد ّبی ثیوبری ثبػث ثزٍس تَاًذ هی آًبثَلیه اعتزٍییذّبی
اس خولِ یزلبى، افشایؼ هیشاى آًشین ّبی وجذی،  ]4[ وجذی

 ّبی ویغت تؾىیل) وجذی پلیَس ًىزٍس علَل ّبی وجذی،
 وجذی تَهَرّبی ٍ( ثبؽذ هزگجبر تَاًذ هی وِ ذوج در خًَی
 ّغتٌذ، خین خَػ تَهَرّب ایي ثیؾتز ّزچٌذ،. >7= ؽَد

 خغزاتی افشایؼ اس تَاًذ هی تَهَرّب ایي سٍدٌّگبم تؾخیص
 خلَگیزی ثذخیوی ثزٍس ٍ دٌّذُ خًَزیشی اختالالت ّوچَى

 دارٍّبی اس ًبؽی وجذی آعیت در سهیٌِ هغبلؼبت ثیؾتز. وٌذ
اس پضٍّؼ ّبی  آًبثَلیه اعتزٍییذّبی هخصَصب ًیزٍسا

 تَعظ وِ ای هغبلؼِ ی ثذعت آهذُ اعت. الجتِ درهَرد-گشارػ
 ٍرسؽىبر 30 رٍی ثز 1392 عبل در ّوىبراى ٍ لویز رؽیذ

 افشایؼ وِ اعت دادُ ًؾبى اعت، گزفتِ اًدبم اًذام پزٍرػ
 اس آسهبیؼ اًدبم سهبى در وِ ٍرسؽىبراًی در وجذی ّبی آًشین

 ّوچٌیي ٍ وزدًذ هی اعتفبدُ آًبثَلیه اعتزٍییذّبی
 ،داؽتٌذ  ًیزٍسا  دارٍّبی  هصزف  عبثمِ  وِ  راًیٍرسؽىب

 48در هغبلؼِ دیگز اًدبم گزفتِ ثز رٍی >. 15=اعت  ثیؾتز ثَدُ
اعت وِ  ؽذُ ٍرسؽىبر پزٍرػ اًذام در ؽْز رؽت ًؾبى دادُ

هصزف اعتزٍییذّبی آًبثَلیه تٌْب در ٍرسؽىبراًی وِ در حبل 
. >11=ثَد افشایؼ یبفتِ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا ثَدُ اًذ، 

 اعتزٍییذّبی هصزف وِ اعت دادُ ًیش ًؾبى حیَاًی هغبلؼبت
 هتؼذد وجذی اختالالت ثِ هٌدز تَاًذ هی ثبال دٍس در آًبثَلیه

 هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ گذؽتِ،  هغبلؼبت  تبییذ   در . گزدد

 
 ، هصزف الىل ٍ هصزف ٍرسػرگزعیَى خغی ارتجبط ثیي آًشین آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس ٍ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا پظ اس تبثیز ػَاهل هخذٍػ وٌٌذُ ؽبخص تَدُ ثذًی، هیشاى  -9جدٍل 

 هىول ّبی هدبس ٍرسؽی

 هدل
 ضریب استاًدارد شدُ  ضریب استاًدارد ًشدُ

t p 
B بتا  خطای استاًدارد هیاًگیي 

 308/0 -022/1 -149/0  542/2 -599/2 هصزف دارٍّبی ًیزٍسا
 000/0 519/4 801/0  299/0 352/1 ؽبخص تَدُ ثذًی

 672/0 -423/0 -024/0  060/4 -719/1 هصزف الىل
 053/0 950/1 158/0  309/4 402/8 هصزف هىول ّبی هدبس

 هدل
 ضریب استاًدارد شدُ  ضریب استاًدارد ًشدُ

t p 
B بتا  خطای استاًدارد هیاًگیي 

 031/0 -168/2 -285/0  256/2 -893/4 هصزف دارٍّبی ًیزٍسا
 000/0 962/5 955/0  266/0 583/1 ؽبخص تَدُ ثذًی

 432/0 788/0 040/0  603/3 839/2 هصزف الىل
 073/0 805/1 132/0  825/3 905/6 هصزف هىول ّبی هدبس
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 اعتَار ٍ ّوىبراى ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 124 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى 

 

 افشایؼ هیشاى  هصزف دارٍّبی ًیزٍسا هی تَاًذ ثبػث
وجذی در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام هصزف وٌٌذُ  آًشین ّبی

دارٍّبی ًیزٍسا ؽَد ٍ احتوبال ؽبًظ آعیت وجذی را افشایؼ 
زاًظ آهیٌبس دّذ. الجتِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عغح آالًیي ت

داری تفبٍت هؼٌی NUثب ٍرسؽىبراى  NCUٍرسؽىبراى 
ًذاؽت، ؽبیذ ثتَاى ًتیدِ گزفت وِ اثزات وجذی دارٍّبی 
 ًیزٍسا ثب لغغ هصزف ایي دارٍّب وبّؼ یبفتِ یب اس ثیي هی رٍد.

ّبی وجذی ًبؽی اس اعتزٍییذّبی هؼوَال ثیؾتز عویت
آلىیل -آلفب-17آًبثَلیه ثِ دلیل هصزف فزاٍردُ ّبی خَراوی 

 هغتزٍى، فلَوغی هتَلَى، اوغی تغتَعتزٍى، ّوبًٌذ هتیل
هی ثبؽذ. در هغبلؼِ اًدبم گزفتِ تَعظ  هتبدیَى ٍ ًَراتبًذرٍلَى

ّبی ػغبرسادُ حغیٌی ٍ ّوىبراًؼ، تٌْب هصزف فزاٍردُ
آلفب آلىیل خَراوی ثبػث -17خَراوی حبٍی اعتزٍییذّبی 

اى پزٍرػ اًذام ایزاًی افشایؼ آًشین ّبی وجذی در ٍرسؽىبر
. اس هحذٍدیت ّبی ایي هغبلؼِ هی تَاى ثِ تؼذاد >9=ؽذُ اعت 

د هغبلؼِ اؽبرُ وزد. در همبثل، ًؾبى دادُ ؽذُ ون افزاد هَر
اعت وِ هصزف تغتَعتزٍى ٍ هؾتمبت اعتزی آى ثبػث 

 افشایؼ افشایؼ هیشاى ثیلی رٍثیي هی ؽًَذ ٍلی ثبػث
الجتِ ؽَاّذ ضذ ٍ ًمیضی در  .>12=ؽًَذ  ًوی وجذی ّبیآًشین

راثغِ ثب افشایؼ آًشین ّبی وجذی ٍ آعیت وجذی پظ اس 
هصزف اعتزٍییذّبی آًبثَلیه تشریمی ًیش ٍخَد دارد. در ایي 

 تَاًذ هی تغتَعتزٍى هصزف وِ اعت ؽذُ دادُ ًؾبى سهیٌِ
گزدد ٍ افشایؼ هیشاى  وجذی ّبی آًشین افشایؼ ثبػث

اًذام هی تَاًذ ثبػث ثزٍس  تغتَعتزٍى در ٍرسؽىبراى پزٍرػ
ر ؽزایظ ٍالؼی، هؼوَال ٍرسؽىبراى اس . د>13=ّپبتیت عوی ؽَد 

تزویجی اس دارٍّبی اعتزٍییذی اعتفبدُ هی وٌٌذ ٍ ؽبًظ ایٌىِ 
تٌْب اس دارٍّبی خَراوی ثِ تٌْبیی اعتفبدُ وٌٌذ ثغیبر اًذن 

درصذ اس ؽزوت وٌٌذگبى  4اعت. در هغبلؼِ وًٌَی تٌْب حذٍد 
ظ اس اعتزٍییذّبی خَراوی ثِ تٌْبیی اعتفبدُ وزدُ ثَدًذ. پ

احتوبال تزویجی اس اعتزٍییذّبی آًبثَلیه خَراوی ٍ تشریمی در 
ایي هغبلؼِ ثبػث افشایؼ هیشاى آًشین ّبی وجذی ؽذُ اًذ. 
ًىتِ دیگز ایٌىِ هؼوَال ٍرسؽىبراى ػالٍُ ثز اعتزٍییذّب 

 ٍ تزویجبت هحزن   ّوچَى اس عبیز دارٍّبی ًیزٍسا   آًبثَلیه
ر حبل حبضز هغبلؼِ َّرهَى رؽذ ًیش اعتفبدُ هی وٌٌذ. د

وٌتزل ؽذُ چٌذاًی در راثغِ ثب تذاخل ایي دارٍّب ٍ افشایؼ 
آًشین ّبی وجذی در ٍرسؽىبراى هصزف وٌٌذُ دارٍّبی ًیزٍسا 

  یب در هذل ّبی حیَاًی ٍخَد ًذارد.

هىبًیغن دلیك ثزٍس آعیت وجذی ًبؽی اس اعتزٍییذّبی 
ز اعبط آًبثَلیه ثِ صَرت وبهل ؽٌبعبیی ًؾذُ اعت. الجتِ ث

هغبلؼبت اًغبًی ٍ حیَاًی اًدبم گزفتِ، پیؾٌْبد ؽذُ اعت وِ 
ّبی ایي تزویجبت هی تَاًٌذ ثبػث وبّؼ فؼبلیت آًشین

. هْبر آًشین ّبی عیتَوزٍم >14=ؽًَذ  P450عیتَوزٍم 
احتوبال ثبػث افشایؼ هذت سهبى توبط عوَم اس خولِ عوَم 

. ػالٍُ ثزایي، >15=هی گزدد وجذی در ایي ٍرسؽىبراى 
اعتزٍییذّبی آًبثَلیه هی تَاًٌذ ثبػث افشایؼ هیشاى چزثی 
ّبی پالعوب گزدًذ ٍ ایي احتوبل ٍخَد دارد وِ ایي تزویجبت 

. اس >17 ،16=ثبػث ثزٍس آعیت وجذی ثِ ؽىل وجذچزة گزدًذ 
خولِ هىبًیغن ّبی پیؾٌْبدی دیگز هی تَاى ثِ آؽىبرعبسی 

 . >15=ٌذرم ولغتبتیه صًتیىی اؽبرُ وزد ع
هغبلؼِ وًٌَی ًؾبى داد وِ هیشاى ٍرسػ تبثیزی ثز رٍی 
آًشین ّبی وجذی ًذارد اهب هصزف الىل ثب هیشاى آًشین 
آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس در ارتجبط اعت. ّزچٌذ ػَارض خبًجی 

ه ثز رٍی وجذ ثِ اثجبت رعیذُ اعت، اهب اعتزٍییذّبی آًبثَلی
ثزخی اس هغبلؼبت ًیش ًؾبى دادُ اًذ وِ افشایؼ تزاًظ 
آهیٌبسّبی وجذی هی تَاًذ ًبؽی اس فؼبلیت ٍرسؽی ثبؽذ. 
احتوبال ؽبًظ ثزٍس رثذٍهیالس ٍ آعیت ػضالًی در ٍرسؽىبراى 
پزٍرػ اًذام ثِ دلیل اًدبم توزیٌبت ٍرسؽی عٌگیي ثبال ٍ 

یمبت هىزر دارٍّبی اعتزٍییذی افشایؼ هی یبثذ ّوچٌیي تشر
. در ایي سهیٌِ، هغبلؼبت ًؾبى دادُ اعت وِ عغح آًشین >18=

آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس در آعیت ّبی ػضالًی افشایؼ هی 
یبثذ، ّزچٌذ آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس ثیؾتز در آعیت ّبی 
 وجذی افشایؼ هی یبثذ ٍ اختصبصیت ثیؾتزی در راثغِ ثب 
آعیت ّبی وجذ دارد. در هدوَع هی تَاى گفت وِ گزچِ 
افشایؼ عغح آعپبرتبت تزاًظ آهیٌبس چٌذاى اختصبصی وجذ 
ًوی ثبؽذ اهب ّوچٌبى آًشین آالًیي تزاًظ آهیٌبس هی تَاًذ ثِ 

ؼبت ػٌَاى یىی اس هْوتزیي فبوتَرّبی عالهت وجذ در هغبل
خوؼیتی، هغبلؼبت حیَاًی، هغبلؼبت ثبلیٌی ٍ ثزرعی آعیت 

 وجذی ًبؽی اس دارٍّب اعتفبدُ ؽَد. 
هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ هصزف هىول ّبی هدبس 
 ٍرسؽی ّوچَى وزاتیي هی تَاًذ ثبػث افشایؼ هیشاى 

وزاتیي یه هبدُ عجیؼی اعت وِ در آًشین ّبی وجذی گزدد. 
َد ٍ در ثیؾتزّبی غذاّبی غٌی اس وجذ ٍ ولیِ ّب تَلیذ هی ؽ

پزٍتئیي ّوبًٌذ گَؽت ًیش ٍخَد دارد . هصزف فزاٍردُ ّبی 
 حبٍی وزاتیي در ٍرسػ هدبس هی ثبؽذ. یه پضٍّؼ 
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 عتَار ٍ ّوىبراىا               ػَارض وجذی دارٍّبی ًیزٍسا

 

 125 (1397تبثغتبى  2ؽوبرُ  2)خلذ  هدلِ فیشیَلَصی ٍ فبرهبوَلَصی ایزاى 

 

هَردی ًؾبى هی دّذ وِ هصزف فزاٍردُ ّبی حبٍی -گشارػ
وزاتیي هی تَاًذ ثبػث ثزٍس عویت وجذی در یه ٍرسؽىبر ؽَد 

در همبثل هغبلؼِ ای وِ تَعظ راثیٌغَى ٍ ّوىبراًؼ . >19=
اًدبم گزفتِ اعت ًؾبى هی دّذ وِ هصزف وزاتیي هٌدز ثِ 

. ثب تَخِ ثِ >20=ثزٍس آعیت وجذی در ٍرسؽىبراى ًوی ؽَد 
ًتبیح هغبلؼِ وًٌَی، ؽبیذ ثتَاى ًتیدِ گزفت وِ هصزف ّن 

سا ؽبًظ افشایؼ سهبى هىول ّبی ٍرسؽی ٍ دارٍّبی ًیزٍ
 آًشین ّبی وجذی در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام را افشایؼ 

 هی دّذ.  
ًگز هی تَاًذ ػذم  الجتِ یىی اس هؾىالت هغبلؼبت گذؽتِ

اعویٌبى اس اعالػبت ثذعت آهذُ اس افزاد ؽزوت وٌٌذُ 
هخصَصب در سهیٌِ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا ثبؽذ. حذالل در 

هخصَصب اعتفبدُ اس راثغِ ثب هصزف دارٍّبی ًیزٍسا 
 گیزی اعتزٍییذّبی آًبثَلیه ثب اعتفبدُ اس اًذاسُ

در اػتجبر عٌدی اعالػبت وغت ؽذُ  عؼی ،ّبگًَبدٍتزٍپیي 
ثَد. اس خولِ هحذٍدیت ّبی دیگز هغبلؼِ هی تَاى ثِ ایي 
هَضَع اؽبرُ وزد وِ افشایؼ آًشین ّبی وجذی صزفب دلیل ثز 

ی اثجبت آعیت وجذی ًیبس ثزٍس آعیت ّبی وجذی ًوی ثبؽذ. ثزا
ثِ آسهبیؾبت تىویلی اس خولِ ًوًَِ ثزداری وجذی ٍخَد داؽت 
وِ ثب تَخِ ثِ تؼذاد افزاد ؽزوت وٌٌذُ ٍ تْبخوی ثَدى ایي 
رٍػ ، در صَرت ثىبرگیزی تؼذاد افزاد ؽزوت وٌٌذُ در هغبلؼِ 

 ثِ ؽذت وبّؼ هی یبفتٌذ.  

 

 گیریًتیجِ
ُ ثب عبیز دارٍّبی هصزف اعتزٍییذّبی آًبثَلیه ّوزا

ًیزٍسا ثبػث افشایؼ هیشاى آًشین ّبی وجذی در ٍرسؽىبراى 
پزٍرػ اًذام هی ؽَد وِ هوىي اعت همذهِ ای ثز ثزٍس آعیت 
وجذی ًبؽی اس ایي دارٍّب در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام ثبؽذ. 

 ّزچٌذ ػَاهل هخذٍػ وٌٌذُ ّوچَى هصزف الىل یب 
 در افشایؼ هیشاى  هىول ّبی هدبس ٍرسؽی ًیش هی تَاًٌذ

وجذی در ٍرسؽىبراى پزٍرػ اًذام ًمؼ داؽتِ  ًشین ّبیآ
ثبؽٌذ. الجتِ افشایؼ هیشاى آالًیي تزاًظ آهیٌبس احتوبال حبصل 
ثزّن وٌؼ ثیي ػَاهل هختلف اس خولِ هصزف دارٍّبی ًیزٍسا، 
هصزف الىل ٍ هىول ّبی هدبس ٍرسؽی هی ثبؽذ. هی تَاى در 

بت تىویلی یب ًوًَِ ثزداری اس وجذ در هغبلؼبت آیٌذُ ثب آسهبیؾ
ٍرسؽىبراى دچبر افشایؼ آًشین ّبی وجذی ٍخَد یب ػذم ٍخَد 

 آعیت وجذی را تؼییي وزد.
 

 سپاسگساری
هزاتت لذرداًی اس هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی 
ثَؽْز ثِ دلیل ّوىبری صویوبًِ ثِ ػول هی آیذ. ػالٍُ 

ثِ دلیل ّوبٌّگی ثِ ػول ثزایي، اس خٌبة آلبی دوتز حویذی 
آهذُ ثیي داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثَؽْز ٍ عبسهبى خَاًبى ٍ 

 ٍرسػ تؾىز ٍ لذرداًی ثِ ػول هی آیذ.

 

 هٌافع  ردرض اعت
 َیغٌذگبى ایي همبلِ تؼبرض در هٌبفغ ًذارًذ.ً

 

  سْن ًَیسٌدگاى
 آًبلیش هغبلؼِ، اخزای حغي ثز ًظبرت عزاحی، ایذُ،ا. ا: 

ج. ح. ى: اًدبم هغبلؼِ ٍ ًگبرػ همبلِ، آ. ا:  ًگبرػ، م. ٍ آهبری
عزاحی، اًدبم  عزاحی، ایذُ ٍ ًگبرػ همبلِ، م. ن: ایذُ،

 ًگبرػ همبلِ. ٍ آهبری آًبلیش هغبلؼِ،
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Abstract 

 
Background and aim: Studies have shown that performance-enhancing drugs (PEDs) especially anabolic steroids 

cause liver damage. There is no study on the PEDs effects on the liver of bodybuilding athletes in Bushehr city (Iran).  

Aim of this study was to evaluate the hepatic effects of PEDs, particularly anabolic steroids in male bodybuilders in 

Bushehr. 

Methods: Demographic information, exercise program, use of PEDs, alcohol and dietary supplements were 

recorded in male bodybuilders using a questionnaire. Participants were divided into three groups: 1) current users (CU), 

2) non-current users (NCU), and 3) non-users (NU). The serum levels of alanine transaminase (ALT), aspartate 

transaminase (AST) and bilirubin were measured in the athletes by using the commercially available kits. The data were 

analyzed by using one-way analysis of variance. 

Results: Two-hundred and three bodybuilders with the age range of 18-50 years, body mass index of 18.6-40 kg/m
2
, 

and average of 6 years exercise were included in the study. In the present study, 8.9% of athletes were current users, 

39.9% were non-current users, and 51.2% were non-users. Athletes have been used anabolic steroids, stimulants, 

growth hormone, and insulin. The average period of PEDs use in athletes was 60 days/year by simultaneous oral and 

injection routes. The serum levels of ALT (p = 0.003), AST (p = 0.000) and bilirubin (p = 0.023) were significantly 

different between the three groups. The serum levels of ALT (p = 0.000) and AST in current users were higher than 

non-user athletes, while only the AST level in non-current users was higher than non-users (p = 0.044). 

Conclusion: The use of anabolic steroids with other PEDs may raise the serum level of hepatic enzymes in male 

bodybuilders. This effect may be the sign of PEDs-induced hepatic injury in these athletes. 

 

Keywords: Alanine transaminase, Anabolic steroids, Aspartate transaminase, Bodybuilders, Liver failure 
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