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شیوع مصرف مكملهای غذایی و استروئیدهای آنابولیک در ميان
ورزشكاران حرفهاي ايراني :مروری سیستماتیک و متاآنالیز
چکیده

زمینه :مکملهای غذایی و استروئیدهای آنابولیک محصوالت تجاری در دسترسی هستند که به
عنوان مواد افزودنی به رژیم غذایی توسط بسیاری از ورزشکاران مصرف میشوند .مطالعه حاضر
با هدف مرور سیستمیک و متاآنالیز بر روي کلیه مطالعات انجام شده در خصوص فراواني مصرف
مكملهاي غذايي و داروئي در بین ورزشكاران ايراني انجام شده است.
روش کار :این مطالعه بر اساس دستورالعمل  PRISMAبر روي بانكهاي پژوهشي شامل ،SCOPUS
 Google Scholar ،Web of Knowledge ،PubMed ،SIDو  Magiranانجام شد و در کل پس از
ارزیابی کیفیت13 ،مقاله شامل مصرف مكملها در بین ورزشكاران ( 7مطالعه) و مقاالت با محوريت
ارزيابي مصرف استروئیدهاي آنابولیک ( 6مطالعه) وارد ارزيابي نهائي شدند.
یافتهها :ارزيابي متاآنالیز انجام شده بیانگر شیوع کلي  % 55از مصرف مكملهاي غذائي در بین
ورزشكاران ایران بود .نتايج مطالعه حاکي از هتروژنيسیتی باالي بین مطالعات مزبور (ضريب I2
برابر  )P>0/001 ،99/159بود .هم چنین ارزيابي متاآنالیز انجام شده شیوع کلي  %38/9ازمصرف
استروئیدهاي آنابولیک را در بین ورزشكاران نشان داد .در این مورد نیز یافته این مطالعه حاکي از
هتروژنيسیتی باالي بین مطالعات (ضريب  I2برابر  98/926و  )P>0/001بود.
نتیجهگیري :نیمي از ورزشكاران ايراني از مكمل هاي غذائي و يک سوم آنان از استروئیدهاي
آنابولیک استفاده ميکنند .به نظر ميرسد توزيع فراواني استفاده از اين داروها و مكملها تحت تاثیر
فاکتور تفاوت جغرافیائي باشد.
واژگان کلیدی :مكملهای غذایی ،استروئیدهای آنابولیک ،ورزشكار ،ایران
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یکی از معضالت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ امروزی در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن از
جمله کشور ما ﻣﺼﺮف مکملهای ورزشی بوده که ﻣﺸﮑﻼت عدیدهای
را ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺠﺎد میکنند .متاسفانه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣﮑﻤﻞ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﺎن و نیز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ تبلیغات متعددی که درباره کارآیی اﯾـﻦ ﻣـﻮاد برای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در سطوح مختلف جامعه ارائه میشود ،ﮐﻨﺘﺮل این مواد را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان و
ﺳﯿﺎستگذاران بهداشتی کشور بسیار دشوار ساخته اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف مکملها
به ﺻـﻮرت ﮔـﺴﺘﺮدهاي در ﺑـﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ افراد
ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر رواج دارد .اﻟﺒﺘﻪ با ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم مختلف ورزﺷﯽ به ویژه علم
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و درﯾﺎﻓﺖ مکملهای
ﺗﻐﺬﯾﻪاي میتواند ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ورزﺷﮑﺎران ﺗﺄﺛﯿﺮ مثبتی داشته باشد ( ،)1وﻟﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎور ﺧﻮد ورزﺷﮑﺎران اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ( .)2ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﮑﻤﻞ ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻮادي اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد
ورزﺷﯽ آﻧﺎن مانند ﮐﺮاﺗﯿﻦ از ﺳﻮي ورزﺷﮑﺎران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
بـه طـور کلـی اسـتفاده از هرگونـه تكنیكهـای تمرينـي ،وســايل
مكــانیكي ،تكنیكهـاي روان شـناختي ،مکملهـای تغذيـهاي،
روشهـاي فارماکولوژيكي از سـوی ورزشـکاران را کـه به منظور بهبود
عملكـرد و ظرفیـت و يـا افزایش سـازگاری و انطباق نسـبت به ورزش
صـورت میگیـرد را  Aid Ergogenicمینامنـد (.)3
باید توجه داشت که بسیاری از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺖ نیروزایی و دوﭘﯿﻨﮓ
را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎري از ورزﺷﮑﺎران از ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ورزﺷﯽ به دالیل مختلف استفاده
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ
ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ورزﺷﮑﺎران رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ( )4ﺑﻪ طوري
ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ ﮐﺎﻧﺎدا در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ ایاالت متحده و استرالیا ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  % 69و  ،% 74ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ورزﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ورزﺷﮑﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺰ از روﻧﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮوش ﻣﮑﻤﻞﻫﺎ در ﺳﺎل ﺑﻪ
رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  17ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ (.)1
مکملهای ﻏﺬاﯾﯽ میتواﻧﻨﺪ ﺣﺎوي ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ،ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﭼﺮﺑـﯽ ،ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﯾﺎ ﻋﺼﺎرهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺪن ،بهبود کارایی ورزشی ،ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ یا ﮐﺎﻫﺶ وزن و موارد دیگر مورد استفاده
ﻗﺮار گیرﻧﺪ .ﻣﮑﻤلها را بر اساس میزان تاثیر به انواع ﻣﮑﻤلهای ﻣﺆﺛﺮ،
ﻣﮑﻤلهای احتما ًال ﻣﺆﺛﺮ ،ﻣﮑﻤلهای مورد تردید و ﻣﮑﻤلهای ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ
تقسیمبندی مینمایند ( .)5اگرچه بسیاري از تحقیقات اخیر نشان داده اند که

اکثر مکملهاي غذایي سودمندي چنداني ندارند ،اما فروش کراتین ،آمینو
اسیدها و پروتئینها همچنان رشد فزایندهاي در کشور دارد.
در بررسي میزان و نوع مصرف مکملهاي ورزشي در ورزشکاران
دانشگاهي آمریکا مشخص گردیده که میزان مصرف آمفتامینها در میان
کشتيگیران از  %40در سال  1997به  % 20در سال  2007و آنابولیک
استروئیدها از  %2به  %8در سالهای اخیر افزایش یافته است (.)6
با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ نیازهای تغذیه ای ورزﺷﮑﺎران ﺑﯿش از اﻓﺮاد ﻋﺎدي
میباشد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت و ﺷﺪت ﻓﻌﺎلیت ورزشی ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
می یابند ،ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ورزﺷﮑﺎران در ﺣﯿﻦ ورزش
ﯾﺎ در مرحله رﯾﮑﺎوري ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد غذایی است .لذا در این
مواقع ﻣﺼﺮف مکملهای ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ورزﺷﮑﺎران در ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ،میتوانند ﻣﻔﯿﺪ واقع شوند ( .)7از سوی دیگر
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﻤلهای ورزشی حاوی آنتی اﮐﺴﯿﺪانهایی هستند که ﺑﺮاي
پیشگیری از بروز تغییرات تخریبی ناشی از اکسیداسیون در فیبرهای
عضالنی تاثیر دارند؛ هم چنین مکملهای حاوی ﮐﺮاﺗﯿﻦ به نظر میرسد
که در ازدیاد ﻗﺪرت و ﺗﻮده بافت ﻋﻀﻼﻧﯽ نقش داشته باشند و مکملهای
دارای ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ نیز جهت ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ در حین
فعالیتهای ورزشی کاربرد دارند (.)8
نخعی و همکارانش در یک مطالعه مقطعی ،فراواﻧﯽ و دﻻﯾﻞ ﻣﺼﺮف
ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺪﻧﺴﺎزي شهرکرمان در
سال 1391را بررسی و اعالم کردند که  %48/7از ﻣﺮدان و  %4/6از زﻧﺎن
ورزشکار ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ را داشتهاند .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺼﺮف مکملها توسط ورزشکاران در این مطالعه ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽهای
فیزیکی و ورزﺷﯽ عنوان شده بود(.)9
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮيزاده و ﻫﻤﮑﺎران که در ﺳﺎل  1392در ﮐﺮج انجام شد،
به طور ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻣﮑﻤلها و داروﻫﺎي ﻧﯿﺮوزا  %88/2در
ورزشکاران مرد رشته بدنسازی و پرورش اندام گزارش گردید .یافتههای
این مطالعه نشان داد که ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷـﯿﻮع ﻣﺼـﺮف( )% 69/9مربوط به
ﻣﮑﻤلهاي ﻏﺬاﯾﯽ ،وﯾﺘﺎﻣﯿنها و یا ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﻮده است (. )10
نتایج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﯿﺪﻟﻤﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ،1393روی ورزﺷﮑﺎران
رﺷﺘﻪ ﭘﺮورش اﻧﺪام و ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ حاکی از این بود که %88
ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ ﭘﺮورش اﻧﺪام و  %76ورزﺷﮑﺎران رﺷﺘﻪ Powerlifting
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ورزﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ (.)11
بهرامی در سال  1396نگرش ورزشکاران شهر کرمانشاه را درباره مصرف
مکملهای ورزشی مورد بررسی قرار داد .براساس این مطالعه نشان داده
شد که مصرف مکملهای ورزشی غالب ًابه صورت ناآگاهانه و خود سرانه
انجام میگیرد .اطالعات كنونى ورزشکاران در زمینه مصرف مكملهاى
غذايي و ورزشي كافى نبوده و اطالع رسانى و افزایش سواد رسانهای
ورزشکاران براى مصرف صحيح مكملها در جامعه ایران ضروری بوده
تا از بروز عوارض جانبى احتمالی پیشگیری گردد (.)12
متاسفانه ﻣﺼﺮف بیرویه اﻧﻮاع ﻣﮑﻤلهاي ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ
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روش کار

اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوري ﺳﯿﺴﺘﻤاتيك و متاآنالیز بوده که
شامل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انتشار یافته ایرانی بر روی ورزﺷﮑﺎران هر دو ﺟﻨﺲ و
در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ میباشد .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ مشتمل بر ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎي درﺟﻪ ﯾﮏ و دو ﺑﻪ زﺑﺎنهای ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮردي ،ﻣﻘﺎﻻت
ﻣﺮوري و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ بوده است .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم این
مطالعه ﺑﺮ اﺳﺎس چک لیست  PRISMAﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا و ﺛﺒﺖ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوري ﺳﯿﺴﺘﻤاتيك بوده است .در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﻮال ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ این بود که ﺷﯿﻮع ﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف داروهای ﻣﮑﻤﻞ در ﺑﯿﻦ
ورزﺷﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم شامل ﻣﺮور ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮ روي پایگاههای دادههاي ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ PubMed،

شکل .1مراحل ورود مقاالت به مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر اساس
PRISMA Flow Diagram 

براي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﻧﻬﺎﺋﯽ ،از ﻧﺮم اﻓﺰار  STATAوﯾﺮاﯾﺶ  13/2و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 Metaprobاﺳﺘﻔﺎده شد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ  Pooled Prevalenceﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  %95ﺗﻌﯿﯿﻦ گردید .ﻣﯿﺰان ﻫﺘﺮوژﻧﯿﺘﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎره  I2و ارزش  Pمشخص گردید.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻮرد ﺗﻮرش اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎ  Publication Biasﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار
 Funnel plotو آزﻣﻮن  Eggerﺗﻌﯿﯿﻦ گشت .کلیه مراحل این تحقیق با
تایید کمیته اخالقی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (با کد
اخالق  )IR.IUMS.FMD.REC 1396.8821215177بوده و ﺣﻔﻆ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ رعایت شده است.

،SCOPUS ،Cinahl ،Index Copernicus ،Google Scholar

 Web of Knowledge ،EMBASE ،Magiranو  SIDبود.
ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد از ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎي ﺷﯿﻮع ،ورزﺷﮑﺎر ،دارو،
استروئید و ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .دو ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا و ﺑﯽاﻃﻼع از
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یافتهها

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در دو ﮔﺮوه جداگانه؛ یکی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع مکملها ﺷﺎﻣﻞ مکملهای ﻏﺬایی ﯾﺎ اﻧﺮژيزا در ﺑﯿﻦ
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ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾن ﻣﻮاد ﻧﺪارﻧﺪ میتواند به ﻋﻮارﺿﯽ مانند مسمومیت،
حساسیتهاي دارویی مختلف ،ﻧﻘﺮس ،دهیدراتاسیون ﺑﺪن ،ﮐﺎﻫﺶ
دانسیته اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،اختالالت کبدی و بیماریهای دیگر منجر گردد (,13
 .)14ﺑﺎ توجه به ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻣﮑﻤلها در ﺑﺎﺷﮕﺎههاي ﺑﺪﻧﺴﺎزي
و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻮرت میگیرد ،ﻧﻈﺎرت و
ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤلهاي ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ آﮔﺎه و
ﻣﺴﺌﻮلین بهداشت و درمان کشور ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میرسد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
میتوان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ و دﻻﯾﻞ ﻣﺼﺮف مکملهای
ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮات ورزﺷﮑﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف مکملهای ﻏﺬاﯾﯽ از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .البته مصرف
انواع مكملهاي دارویي ،انرژيزا ،ويتامینه و همچنین انواع استروئیدهاي
آنابولیک در بین ورزشكاران حرفهاي رشتههاي گوناگون در سراسر دنیا
کامال مرسوم است .کشور ما نیز از اين مقوله مستثني نبوده اما مصرف
اين مواد به صورت سرسام آوري در ايران در حال رشد است .تقريبا
درتمام مناطق کشور مطالعات ﭘﺮاﮐﻨﺪهاي در زمینه مصرف داروها و
مكملها انجام گرفته ،اما شیوع مصرف مکملها در میان ورزشکاران
مناطق مختلف کشور توزيع همگوني را نشان نداده است .بنابراین انجام
مطالعهای سیستماتیک جهت کسب برآوردي دقیق از شیوع کلي مصرف
داروها و مکملها در سطح کشور برای کاهش ويا بهینه سازي مصرف
آنها امري ضروري به نظر میآید .در اين راستا ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻧﺠﺎم ﻣﺮور ﺳﯿﺴﺘﻤاتيك و ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده سال اخیر
طراحی گشته تا در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف داروها و مکملهای ﻏﺬاﯾﯽ
در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران حرفهای اﯾﺮاﻧﯽ اطالعات منسجمی را ارائه نماید.

ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺳﻦ ،رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ،ﻧﻮع دارو و ﻧﻮع ﻣﮑﻤﻞ را اﺳﺘﺨﺮاج
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،در اﺑﺘﺪا  32مقاله انتخاب و
تحت ارزﯾﺎﺑﯽ کیفیت ( )Critical Appraisalقرار گرفت که در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻬﺎﺋﯽ به  13ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه طی ده سال اخیر یعنی از سال  1388ﺗﺎ 1398
کاهش یافت (شکل .)1

شیوع مصرف مكملهای غذایی و استروئیدهای آنابولیک در ورزشكاران
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ورزﺷﮑﺎران و دیگری ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي
آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ مورد ارزیابی قرار گرفتند .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮏ در دو
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ به شرح ذیل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:
 )1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤلها مشتمل بر  7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ منتشر
شده ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع 2995 ،ورزﺷﮑﺎر از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮﻣﺎن،
ﮐﺮج ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﮔﻨﺎﺑﺎد ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺸﻬﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎزي
( 5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) ،ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ( 1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از  21رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ
( 1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ سیستماتيك ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،
ورزﺷﮑﺎران زن (ﺷﺎﻣﻞ  416ورزﺷﮑﺎر) وارد ارزﯾﺎﺑﯽ شدند .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ
ورزﺷﮑﺎران در ﻣﺤﺪوده  21/4ﺗﺎ  28/7ﺳﺎل ﺑﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮏ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي  7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﻠﯽ ( % 55ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن  %95براﺑﺮ % 52/ 8ﺗﺎ  )%57/1از ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع مکملهاي
ﻏﺬاﺋﯽ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ مکملها
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺮج با  % 88/2و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﻬﺪ با  % 88و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﻤﻨﺎن  % 27/3و ﻟﺮﺳﺘﺎن % 32/5
ﺑﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ هتروژنیسیتی ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺎﮐﯽ از
هتروژنیسیتی ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻦ مطاﻟﻌﺎت ﺑﻮد (ﺿﺮﯾﺐ  I2ﺑﺮاﺑﺮ 99/159
و  .)P>0/001ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺗﻮرش اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدند ( .)P>0/001بر اساس نتایج به دست آمده از مهمترین
مکملهاي مصرفي در این گروه ميتوان به ترتیب به ویتامینهای
مختلف ،نوشیدنيهاي انرژيزا ،پودرهای پروتیئنی ،کراتین و
مکملهای فزاینده وزن اشاره کرد.
 )2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  6ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه
ﺑﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع 3002 ،ورزﺷﮑﺎر از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮﻣﺎن ،مشهد
و ﺑﻮﺷﻬﺮ در رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺑﺪﻧﺴﺎزي وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤاتيك ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺮدان ورزﺷﮑﺎر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮد .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ
ورزﺷﮑﺎران در ﻣﺤﺪوده سنی  24/7ﺗﺎ  27/00ﺳﺎل ﺑﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﯿﺘﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي  5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﮐﻠﯽ
( %38/9ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  %95ﺑﺮاﺑﺮ  %36/6ﺗﺎ  )%44/7از ﻣﺼﺮف
اﻧﻮاع اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﮑﻤلها ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ شهر مشهد با% 86 ،سپس کرمان
با  % 56/8و کمترين میزان مصرف مربوط به شهر تهران با 13/3
 %تعیین شد .ارزيابي هتروژنیسیتی نتايج در مطالعات گوناگون حاکي
از هتروژنیسیتی باالي بین مطالعات بود (ضريب  I2برابر 98/926
و  )P>0/001همچنین ،مطالعات مربوطه از تورش انتشار باالئي
برخوردار بودند (.)P>0/001

جدول شماره  .1مشخصات مطالعات وارد شده به متاآناليز شیوع مصرف داروهای مكمل در ميان ورزشكاران ايراني

نام نويسنده

حجم
نمونه

مكان
مطالعه

مرد-زن

ميانگين
سنی (سال)

رشته
ورزشی

دارو های مصرفی

شيوع
مصرف

محدوده محدوده
پايين
باال

نخعی ()15

285

كرمان

86-199

مردان 21/8
زنان 28/7

بدنسازی

مكملهای غذايی

% 48/7

0/678 % 54/6 % 43/0

شوشتریزاده ()10

780

كرج

0-780

25

بدنسازی

مكملهای غذايی

% 88/2

% 85/7

< 0/001 % 90/3

ملك ()16

337

سمنان

0-337

27/5

بدنسازی

مكملهای غذايی

% 27/3

< 0/001 % 32/3 % 22/8

متقی ()17

350

گناباد

0-350

26

بدنسازی

مكملهای غذايی

% 86/3

< 0/001 % 89/5 % 82/3

كارگر فرد ()18

878

لرستان

330-548

مردان 21/4
زنان 24/5

 21رشته

مكملهای غذايی

% 32/5

% 29/4

< 0/001 % 35/6

رشيدلمير ()11

300

مشهد

0-300

24/6

بدنسازی

مكملهای غذايی

% 88/0

% 83/8

0/005

عزيزی ()19

65

تهران

0-65

23/3

قايقرانی

مكملهای غذايی

% 61/9

< 0/001 % 72/5 % 49/3

% 55/0

% 52/8

< 0/001 %57/1

حائرینژاد ()20

453

بوشهر

0-453

27/0

بدنسازی

استروئيد

% 51/7

% 47/1

0/481 % 56/2

انگورانی ()21

906

تهران

0-906

25/7

بدنسازی

استروئيد

% 16/6

% 14/3

% 19/1

< 0/001

نخعی ()9

298

كرمان

0-298

25/9

بدنسازی

استروئيد

% 56/8

% 51/0

% 62/2

0/021

انگورانی ()22

843

تهران

0-843

25/2

بدنسازی

استروئيد

% 13/3

% 11/2

< 0/001 % 15/7

سپهری ()23

202

كرمان

0-202

24/7

بدنسازی

استروئيد

% 18/8

% 14/0

< 0/001 % 24/8

بيژه ()24

300

مشهد

0-282

24/58

بدنسازی

استروئيد

% 86

% 81/8

0/005

*Sized Effect

% 38/9

**Sized Effect

**I2 = 98.926, P < 0.001

% 91/2

% 90/1

p

< 0/001 % 44/7 % 36/6

* I2 = 99.159, P < 0.001
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نمودار  .1توزيع شیوع مصرف مكملها در بین ورزشكاران رشتههاي گوناگون

نمودار  .2تورش انتشار مربوط به توزيع شیوع مصرف مكملها در بین ورزشكاران
رشتههاي گوناگون

نمودار  : 3توزيع شیوع مصرف استروئيدها در بین ورزشكاران رشتههاي گوناگون

نمودار  : 4تورش انتشار مربوط به توزيع شیوع مصرف استروئيدها در بین
ورزشكاران رشته هاي گوناگون
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مطالعه حاضر با هدف برآورد شیوع مصرف داروهای مکمل توسط
ورزشکاران ایرانی انجام شده و کلیه مطالعات با زبان فارسي و انگلیسي
مرتبط با مصرف داروها و مكملها در بین ورزشكاران حرفهاي ايراني
درسراسر کشور طی ده سال اخیر مورد بررسی قرار گرفتند .در ابتدا
نمائي کلي از شیوع مصرف داروها و مكملها به دست آمد و در ادامه
توزيع جغرافیائي آنها نیز مورد ارزيابي سیستمیک قرار گرفت .مطالعه
و ارزيابي در دو دسته مطالعات شامل مطالعات مبتني بر مصرف انواع
مكملهاي غذائي و غیر استروئیدي و مطالعات مبتني بر مصرف انواع
استروئیدهاي آنابولیک معطوف شد .بررسی روی هردو گروه مطالعات
نشان داد که مصرف مكملها و داروهاي استروئیدي رایج میباشد
و شیوع تقريب ًا قابل مالحظه در سراسر کشور به دست آمد ،به این
ترتیب که او ًال شیوع مصرف مكملهاي غذائي در سطح کشور برابر
( % 55ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  )% 95و شیوع مصرف استروئیدهاي آنابولیک
برابر( %38/9ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  )% 95برآورد گردید.
در یک متاآنالیز که توسط  Sobalو همکارانش روی  31پژوهش انجام
شده نشان داده شد که  % 46از  10274ورزشکار زن و مرد از  15رشته
با سطوح مختلف فعالیت ورزشی ،انواع مختلفي از مکمل هاي غذایي
مصرف میکرده اند که این رقم از یافته های این مطالعه اندکی کمتر
است .شاید علت این امر مربوط به این مساله باشد که مطالعه مزبور
مربوط به سالهای پیشین بوده که درآن زمان مصرف مکملها کمتر
از سالهای اخیر میباشد (.)25
در بررسي  Braunو همکارانش مصرف مکملهای غذایی در
ورزشکاران نخبه و جوان آلماني در حدود  % 81گزارش گردید که از
شیوع مصرف مکملها در این مطالعه و در کشور ایران بسیار بیشتر
است (.)26
در تحقیق  Kobrynerشیوع مصرف مکملهای غذایی در دانشجویان
ورزشکار انگلیسی  % 90گزارش شده ()27؛ در حالي که در پژوهش
 Petrócziو همکارانش این رقم تقریب ًا  % 48ورزشکاران حرفهای
بریتانیا را شامل میگردید که به صورت منظم از مکملهای غذایی
استفاده ميکردند (.)28
امیر ساسان نیز در مطالعه خود که روی ورزشکاران ایرانی شرکت
کننده در المپیک لندن در سال  2012انجام داد ،گزارش کرد که % 88
از ورزشکاران ایرانی مورد مطالعه به طور منظم از مکملهای غذایی
استفاده ميکنند ،این درحالي است که  % 4از ورزشکاران مورد مطالعه
وی هرگز از مکمل غذایی استفاده نکرده بودند(.)29
با توجه به این که ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام شده در ﺧﺼﻮص مصرف انواع
مکملهای غذایی و استروئیدها در کشور ما اندك میباشد اما نکته
جالب توجه این بود که یافتههای به دست آمده در این خصوص حاکي
از تفاوت در توزيع جغرافیائي مصرف اين مواد در کشور ایران میباشد.

شیوع مصرف مكملهای غذایی و استروئیدهای آنابولیک در ورزشكاران
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بطوریکه مصرف مكملهاي غذائي عمدت ًا در شهرهاي بزرگ و
پرجمعیت شیوع بیشتری داشت .از سوي ديگر ،مصرف استروئیدها غالب ًا
در شهرهاي جنوبي کشور بیشتر بوده و کمترين میزان در کالنشهر
تهران مشاهده گردیده است که علت این امر را شاید بتوان باال بودن
سطح تحصیالت و سواد رسانهای ورزشکاران و مربیان ورزشی ساکن
در شهر تهران نسبت داد.
در مطالعات انگورانی و همکارانش نیز مشخص گردیدکه مصرف انواع
استروئیدها به دلیل اثرات نامطلوب آن با سطح آگاهي ورزشكاران و
همچنین سطح اجتماعي و اقتصادي آنان رابطه معكوسي دارد (.)22 ,21
در صورتی که استفاده از انواع مكملهاي غذائي در مناطق با سطح
اجتماعي و اقتصادي باالتر بیشتر مشاهده ميشود (.)19
در هر صورت ،یافتههای حاصله با توجه به اندك بودن تعداد مقاالت
شاید نیاز به تامل بیشتری داشته باشد .یکی از محدودیتهای مطالعه
حاضر که باید بدان اشاره گردد ،هتروژنيسیتی باالي نتايج در هردو
گروه مطالعات بر روي مكملهاي غذائي و داروهاي استروئیدي بود.
اين هتروژنيسیتی باال نیاز به انجام بررسیهای بیشتری را در این
زمینه نشان میدهد ،هم چنین باید توجه داشت که اين هتروژنيسیتی
ممکن است از عواملی نظیر تعداد متفاوت ورزشكاران در مطالعات
انجام شده ،رشتههاي گوناگون ورزشي مورد ارزيابي ،عدم اطمینان
از گزارش مصرف داروها و مکملها توسط ورزشكاران ،پايا و روا
نبودن پرسشنامههاي به كار گرفته شده براي ارزيابي مصرف داروها
و مکملها و نیز تاثیر مناطق جغرافیائي متفاوت نشات گیرد .از اين
رو ،توصیه ميشود تا مطالعات بیشتری با توجه به کاهش عوامل
مخدوشگر در نقاط مختلف کشور انجام شود.
نكته مهم ديگری که بايد مدنظر قرار گیرد اين است که مطالعات بر
روي مصرف انواع داروها و مکملها در بین ورزشكاران زن بسیار اندك
میباشد و اين مسئله با توجه به شیوع باالي ترياد ورزشكاران درزنان
(شامل اختالل غذاخوردن ،اختالالت قاعدگي و پوکي استخوان) بسیار
حائز اهمیت بوده و لذا مطالعات آينده بايد با تمرکز بیشتر بر جامعه زنان
ورزشكار طراحي و اجرا گردد .از ديگر محدودیت های که در این مرور
سیستماتیک پس از انجام مطالعه مشاهده گردید تورش باال در بین
مطالعات انجام شده طی ده سال اخیر در کشور ما بود .از لحاظ تعريفي،
تورش به معناي دستیابي به نتايج معني دار مثبت توامان با نتايج منفي
در مطالعات میباشد .از داليل مطروحه براي تورش باالی به دست
آمده در این مطالعه این است که محققین و نويسندگان معمو ًال عالقه
دارند که نتايج معنادار کار تحقیقی خود را منتشر نمایند که این امر
از تمایل برخی از مدیران مسئول و سردبیران مجالت علمی کشور و
داوران آن ها نشات می گیرد که تمایل دارند نتايج مثبت و معنادار
مطالعات را در مجـالت خـود به انتشار برسانند زيرا که نتايج غیر
معنادار کمتر مورد استناد سایر محققین قرار می گیرد.

در مجموع یافتههای مطالعه حاضر به شیوع متفاوت مصرف مکملها و
داروهاي استروئیدي در مطالعات انجام شده در کشور ما اشاره دارد ،لذا
انجام مطالعات بیشتر با شیوههای دقیق و یکسان در جامعه ورزشکاران
کشور ضروری است تا بر اساس آنها بتوان به يک همراستائي در انتشار
نتايج مربوط به توزيع مکملها و داروهای استروئید در کشور دست یافت.
هم چنین ،آنچه که از هتروژنيسیتی و تورش انتشار باال این مطالعه مرور
سیستماتیک بر میآید اين است که بايد مطالعاتی در شهرهای مختلف و
با درنظر گرفتن تفاوتهاي نژادي و جغرافیائي انجام گیرد و در وهله دوم
از شیوههای ارزیابی مشابه ،معتبر و کام ً
ال دقیق استفاده شود.
در انتهای مقاله نیز پیشنهاد میشود که با توجه به گسترش فرهنگ
ورزش بین آحاد مختلف جامعه و نیز ازدیاد شیوع مصرف مکملهای
ورزشی در ورزشکاران و بروز عوارض گوناگون ناشی از سوء مصرف
داروها و مکملهای وررشی ،محققین پزشکی ورزشی پرسشنامهای را
بر اساس ویژگیهای جامعه ورزشی ایران برای ارزیابی مصرف داروها
و مکملهای ورزشی تدوین نموده و از طریق انتشار آن را در اختیار
محققین قرار دهند تا شیوع واقعی مصرف مکملها و داروها در مناطق
مختلف کشور به صورت دقیق تعیین شود ،تا سیاستگذاران سیستم
بهداشتی درمانی کشور بر اساس دادههای واقعی ،تصمیمات مناسب
را در زمینه سوء مصرف داروها و مکملهای ورزشی اتخاذ و سطح
سالمتی ورزشکاران حرفهای و آماتور کشور را ارتقاء دهند.

نتیجهگیري

یافتههای مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز پیش رو موید این است
که نیمي از ورزشكاران ايراني از مکملهاي غذائي و يک سوم آنان از
استروئیدهاي آنابولیک استفاده ميکنند .عالوه بر این به نظر میرسد که
توزيع فراواني استفاده از داروهای استروئیدی و مکملهای ورزشی تحت
تاثیر فاکتور تفاوتهای جغرافیائي نیز میباشد؛ لذا انجام مطالعات بیشتر و
گستردهتر در مناطق مختلف جغرافیائي با هدف دستیابي به هموژنيسیتي
بیشتر در نتايج توصیه ميگردد.

تقدیر وتشکر

این مقاله حاصل پایان نامه پزشکی عمومی میباشد که با تایید
معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (با کد
 )1396.8821215177انجام گرفته و نویسندگان مقاله بدین وسیله
مراتب قدردانی خود را از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ایران ابراز
میدارند.

تضاد منافع

نویسندگان مقاله اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش
حاضر وجود ندارد.
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