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Abstract
Introduction: Since the use of supplements has increased among athletes, seriously
warnings about the effects of their usage must also be taken. Therefore, this study
examines the interaction of some commonly used supplements and biochemical
laboratory parameters based on structural equation modeling.
Materials and Methods: 40 male of bodybuilder subjects and forty male as controls
between 20-40 years were chosen randomly. Athletes were consumed supplements
including hormonal and non-hormonal for at least 6 months. Then biochemical and
hematological parameters were measured and compared between two groups. Based on
structural equation model, the role of dietary supplement on demographic,
hematological and biochemical parameters were evaluated.
Results: The mean (± SD) age of the athletes was 25 ± 4.2 years. Only 15% of athletes
were consuming between 1 to 2 cigarettes per day. White blood cells, platelets, blood
urea nitrogen (BUN), creatinine (P = 0.001), aspartate aminotransferase (AST) (P =
0.005), and alanine aminotransferase (ALT) (P = 0.001) and partially the distribution of
red blood cell (RDW) (0.063) were higher in athletes than to the controls. Based on
structural equation model, the relationship between diatry supplements and laboratory
parameters were significant (P = 0.01) and several parameters, including creatinine (P =
0.05), AST (P = 0.001), ALT (P = 0.001), and the RDW (P = 0.046) had more significant
impact than others.
Conclusions: This study highlights the deleterious effects of supplements without a
prescription and strongly suggests that there is some concern about the possible
undesirable side effect induced by supplement.
Keywords: Athletes, Dietary Supplements, Laboratory Parameters, Biochemical
Parameters
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دريافت1321/6/22 :

پذيرش1321/11/23 :

انتشار آنالين1326/12/6 :

چکیده
مقدمه :از آنجا که استفاده از مکملها در میان ورزشکاران افزایش یافته است باید تحقیقات در مورد اثرات مصرف
آنها نیز جدی گرفته شود .این مطالعه به بررسی اثرات متقابل برخی از مکملهای متداول بر روی پارامترهای
آزمایشگاهی بر اساس مدل معادالت ساختاری میپردازد.
مواد و روشها 46 :نفر ورزشکار مرد رشته بدنسازی و چهل فرد به عنوان گروه کنترل در گروه سنی  46-26ساله به
روش تصادفی انتخاب شدند .مکملهای مورد استفاده در گروه ورزشکاران شامل مکملهای هورمونی و غیرهورمونی
بودکه حداقل به مدت  6ماه مصرف شدند .سپس پارامترهای خونی و بیوشیمیایی اندازه گیری شد .در نهایت مدل
معادالت ساختاری برای تشخیص محتملترین توضیح برای نقش واسطه مکملها بر روی ویژگیهای دموگرافیک و
پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی استفاده شد.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

واحد نجف آباد ،اصفهان ،ایران .تلفن69121531146 :؛ ایمیلhosein.azadi7@yahoo.com :

يافتهها :میانگین سن ورزشکاران  25 ± 4/2سال بود %15 .از ورزشکاران بین  1تا  2نخ سیگار در طول روز مصرف

نتیجهگیری :این مطالعه بر اثرات بالقوه مکملهای بدون نیاز به تجویز پزشک ،که ممکن است برخی از پارامترهای
آزمایشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد ،تاکید کرده و قویاً مطرح کننده وجود برخی از نگرانیها در مورد عوارض جانبی
مکملها میباشد.
کلمات کلیدی :ورزشکاران ،مکملهای رژیمی ،پارامترهای آزمایشگاهی ،پارامترهای بیوشیمیایی

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1396.3.1.3.1

میکردند .گلبولهای سفید خون ،پالکتها ،نیتروژن اوره خون ،آالنین آمینو ترانسفراز و کراتینین ( )P = 6/661و
آسپارتات آمینو ترانسفراز ( )P = 6/665و گستره توزیع گلبولهای قرمز ( )P = 6/665در ورزشکاران نسبت به گروه
کنترل باالتر بود .بر اساس مدل معادالت ساختاری ،رابطه بین رژیم غذایی مکملها و پارامترهای آزمایشگاهی معنی
دار بوده ( )P = 6/61و برخی پارامترها از جمله کراتینین ( ،)P = 6/65آسپارتات آمینو ترانسفراز خون (،)P = 6/661
آالنین آمینو ترانسفراز ( )P = 6/661و گستره توزیع گلبولهای قرمز ( )P = 6/646تغییر معنی داری داشتند.

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.1.53
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در این مطالعه کوهورت گذشته نگر 46 ،مرد بدنساز را بدون
سابقه پزشکی و چهل نفر گروه کنترل سالم را در گروه سنی
 46- 26سال در نظر گرفتیم .پس از پرکردن رضایت آگاهانه
جهت ورود به مطالعه پارامترهای خونی و بیوشیمیایی پس از
تجویز مکمل مورد بررسی اندازه گیری شد .ورزشکاران انواع
مکملهای مورد نظر را برای  1سال استفاده کردند .به طور
کلی ،مکملهای مورد استفاده به دو گروه طبقهبندی شدند:
مکملهای هورمونی و غیرهورمونی .ترکیبات هورمونی شامل:
هورمون رشد انسانی ،گنادوتروپین جفتی انسان ،تستوسترون و
یا یکی ازمشتقات آن بود که حداقل به مدت  6ماه استفاده
شدند .گروه دوم به پروتئین ،اسید آمینه ،کراتینین،
کربوهیدرات و سوپرپمپ طبقه بندی شده است .بدنسازان
حداقل سه تا از این مکملها را به مدت یک سال استفاده
کردند .همه ورزشکاران بر اساس نوع مصرف مکمل در یکی از
این گروهها قرار داده شدند:
گروه  :Aپروتئین و آمینواسید ،کراتین،
گروه  :Bکربوهیدرات ،سوپر پمپ ،A+
گروه  :Cهورمون ،A+
گروه  :Dهورمون .B+
تستهای آزمایشگاهی زیر برای ارزیابی پارامترهای خونی و
بیوشیمیایی استفاده شده است:
شمارش کامل خون ( ،)CBCحجم متوسط گلبول قرمز
( )MCVگستره توزیع گلبولهای قرمز ( ،)RDWآسپارتات
آمینو ترانسفراز خون ( ،)AST( )L/IUآالنین آمینو ترانسفراز
( ،)ALT( )L/IUآلکالن فسفاتاز ( ،)ALP( )L/IUنیتروژن
اوره خون ( ،)BUN( )mg/dlکراتینین ( .)mg/dlسرم
بیوشیمیایی با تجزیه و تحلیل خودکار  Hitachi 902با
استفاده از کیتهای تجاری اندازه گیری شد .پارامترهای خونی
توسط تجزیه و تحلیل با دستگاه  Sysmex K1666تعیین
شدند.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

روش کار
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مکملهای غذایی یکی از مهمترین داروهای بدون نسخه
هستند که به مقدار زیادی بر روی عملکرد و توانایی فیزیکی
بدنسازان مؤثر است ،اما آن را باید یک نگرانی اصلی برای
سالمت ورزشکاران در نظرگرفت [ .]1که بر اساس محتوای
اصلیشان به چهار گروه مختلف در بازار طبقه بندی میشوند
(به عنوان مثال ،کراتین ها ،پروهورمون ها ،محرک روانی ،و
اسیدهای آمینه زنجیرهای شاخه دار) هر محصولی بهبود
عملکرد خود را از طریق مکانیزم های مختلف اعمال میکند
[ ]2برای مثال اسید آمینه ترشح انسولین و هورمون رشد را در
مغز القاء میکند که در طول ورزش اتفاق میافتد و همچنین
باعث کاهش احساس خستگی مرکزی از طریق حذف آمونیاک
از چرخه اوره میشود [ .]3بعالوه ،کراتینین یک مکمل مشهور
برای باال بردن انرژی در کوتاه مدت ،در زمان تمرینهای سخت
است [ .]4بسیاری ازورزشکاران بیش از حد از یک محصول
استفاده میکنند و استفاده شایع از آستروئید آندروژنی
آنابولیک توسط ورزشکاران در تمام سطوح گزارش شده است
[ .]5استروئیدآندروژنی آنابولیک به عنوان مواد نیروزا توسط
ورزشکاران و غیرورزشکاران برای افزایش حجم و قدرت عضالنی
در ورزش مورد استفاده قرار میگیرد .پس از تجویز این
ترکیبات ،بهبود عملکرد فیزیکی با تغییرات در پارامترهای
آزمایشگاهی تأیید شد [ .]7 ,6تغییر در پارامترهای خونی به
عنوان مثال تغییر در تعداد سلولهای قرمز خون به بازسازی
سریع و مؤثر ذخایر گلیکوژن در بدن به منظور کارایی بهتر در
طول ورزش کمک میکند .از سوی دیگر برخی از مواد افزودنی
مضر در مکملهای غذایی وجود دارد که بر روی برچسب
بستههایشان ذکر نشدهاند .با وجود این واقعیت که همیشه این
مکملها با عوارض جانبی همراه هستند ،به طور کلی مشخص
شده است که آنها تحت بررسی جدی برای بازدهی و ایمنی
قرار نگرفتهاند .با وجوداطالعات گستردهای در مورداستفاده
ازمکمل در نقاط مختلف جهان ،اطالعات محدودی در ایران در
دسترس است .مصرف مکملهای غذایی در میان ورزشکاران
دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  %45بود [ ]1مصرف
باالیی از این مواد پیامدهای جدی سالمتی را به همراه داشته
است [ .]9مطالعات متعدد نیز برخی ازعوارض جانبی حاصل از
استفاده از مکملهای غذایی نشان دادهاند از جمله عوارض قلبی
و عروقی ،خونی ،متابولیک ،و مشکالت عصبی [ ]16در حالی
که ،دادههای علمی کمی وجود دارد که اثرات سودمند استفاده
از مکملهای تغذیهای را در ورزشکاران تأیید میکند [.]11
بنابراین مقدار مصرف مکملهای غذایی باید در دوز توصیه شده
محدود شود [ .]12در میان ورزشکاران ،بدنسازان زمینه تمایل
بیشتری برای استفاده از این مکملها در مقایسه با دیگر

ورزشکاران دارند .امروزه ،اشتیاق به پرورش اندام در میان
جوانان ایرانی و نوجوانان افزایش یافته است .ازسوی دیگر ،با
توجه به اینکه استفاده از برخی مکملها بیشتر توسط بدنسازان
مورد قبول واقع شده است ،هشدار در مورد اثرات مصرف این
مکملها نیز باید جدی گرفته شود .بر اساس عمل بیوشیمیایی
و فیزیولوژیکی مکملهای غذایی ،این مطالعه به منظور بررسی
اثرات احتمالی برخی از مکملهای متداول مورد استفاده در
بدنسازان در اصفهان انجام شد و پس از آن بر اساس
پارامترهای خونی و بیوشیمیایی با گروه کنترل مقایسه شدند.
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تجزيه و تحلیل آماری
دادهها به صورت میانگین ( )SDو یا به صورت درصد بیان
شدند .برای نشان دادن ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه از
مدل آماری مدل سازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده
گردید SEM .به طور عمده یک روش تاییدی است و برای
تعیین اعتبار مدل خاص مورد استفاده قرار میگیرد .طبق
قرارداد ،در مدل گرافیکی متغیرهای قابل مشاهده در مستطیل

یا مربع و متغیرهای پنهان در بیضی یا دایره مشخص شدهاند
[ .]1 ,5مدل معادالت ساختاری برای تشخیص محتملترین
توضیح برای نقش واسطه مکملهای غذایی بر روی ویژگیهای
دموگرافیک و پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی استفاده شد
(تصویر .)1

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

یافتهها
میانگین (انحراف معیار) سن ورزشکاران  )4/2( 25میباشد که
سن آنها بین  26تا  46سال متفاوت بود .تنها  %15از آنها بین
 1تا  2نخ سیگار در طول روز مصرف میکردند (جدول .)1
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شاخص کای اسکوئر نشان دهنده برازش کلی مدل معادالت
ساختاری است .عالوه بر این سایر برازشها نیز مورد بررسی
قرار گرفتند که شامل ریـشه میانگین مربع خطای تقریبی
( )RMSEAمیباشد و ارزش برابر یا کمتر از  6/65برای این
شاخص نشان دهنده برازش خوبی از مدل است .همچنین
شاخصهای برازش تطبیقی مانند شاخص برازش افزایشی
( )WIFIو شاخص برازش مقایسهای ( )CFIکه همگی در رنج
صفر تا یک هستند .ارزشهای مساوی یا بزرگتر از  6/9برازش
خوبی از مدل هستند [ .]9در این مطالعه تجزیه و تحلیل مدل
معادالت ساختاری با  3متغیر پنهان غیر قابل مشاهده
دموگرافیکی (سن ،وزن ،مصرف سیگار ،طول مدت بدنسازی)،
مکمل غذایی (مکمل ،مدت زمان مصرف مکمل هورمونی ،و

مدت زمان مصرف مکملهای غیر هورمونی) و پارامترهای
خونی و بیوشیمیایی ( ،BUNکراتینین،AST ،ALT ،
آلکالین فسفاتاز )RDW ،MCV ،انجام شد .تجزیه و تحلیل
با استفاده از مدل معادالت ساختاری به طور پیش فرض آغاز
شد.
متغیر پنهان :متغیرهایی که نمیتوان آنها را مستقیماً مشاهده
یا مورد سنجش قرارداد.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1396.3.1.3.1

تصوير  :1مدل سازی معادالت ساختاری با  3متغیر پنهان :دموگرافیک ،مکمل غذایی و پارامترهای خونی وبیوشیمیایی.
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جدول  :1مشخصات اصلی ورزشکاران
خصوصیات

تعداد ()%

(انحراف معیار) میانگین

سن(سال)

46

(25 )4/2

شاخص توده بدني () kg/m2

46

(26/9 )3/1

سیگارکشیدن (در روز)

46

(1/1 )6/3

مدت زماني مه بدن سازی کرده اند (ماه)

(6 )15
(34 )15
46

(72/3 )44/6

طول مدت مصرف مکمل هورموني (ماه)

46

(4/4 )2/6

(16 )25

-

2

(1 )2/5

-

6

29

-

46
(4)16
(6)15
(16 )25

(4/1 )1/4
-

46
1
(1 )2/5
46

(5/1 )6/6
(11/9 )3/1

کراتینین ()mg/dl

46

(1/3 )6/2

آسپارتات آمینوترانسفراز* ()IU/l

39

(37 )2/2

آالنین آمینو ترانسفراز* ()IU/l

39

(45/7 )24/1

آلکالن فسفاتاز()IU/l

46

(261/1 )55/6

حجم متوسط گلبولهای قرمز () fL

46

(13/2 )4

توزيع گستره گلبول قرمز ()%

46

(13/6 )1/3

مصرف سیگار
بلی
خیر

1

طول مدت مصرف مکمل غیرهورموني(درماه)
3
4
6
نیتروژن اوره خون ()mg/dl
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میانگین سن کنترل  )7/9(21/2بوده و  19/9درصد آنها بین
یک تا دو نخ سیگار میکشیدند .برای مدل فرض شده،
 6/644 RMSEAتخمین زده شده است .عالوه بر این،
شاخص مناسب برازش مقایسهای به شرح زیر است6/963 :
برای  WIFIو  6/156برای  .CFIهمه این شاخصها از برازش
خوبی با دادهها برخوردارند .نتایج نشان داد که کراتینین
( ،)P = 6/623آسپارتات آمینو ترانسفراز خون (،)P > 6/661
آالنین آمینو ترانسفراز ( )P > 6/661و گستره توزیع گلبول
قرمز خون ( )P = 6/646به طور مطلوب روی متغیر پنهان
پارامترهای خونی و بیوشیمیایی بارگذاری شده است .ارتباط
بین مکمل غذایی و پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی معنی
دار هستند ( .)P = 6/61میتوان نتیجه گرفت که مکمل غذایی
تأثیر قابل توجهی روی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی دارد.
ارتباطات دیگر بین متغیرهای نهفته آماری به صورت معنی دار
مشاهده شد .عالوه بر این ،ما متوجه شدیم که وزن (= 6/624
 ،)Pطول مدت بدن سازی ( ،)P > 6/661و مدت زمان مصرف

هورمون ( )P > 6/661به طور معنی داری بر روی متغیرهای
نهفته دموگرافیک و مصرف مکمل تأثیر داشتهاند .ضرایب مسیر
برای این مدل در جدول  2ارائه شده است.
هنگامی که گروه ورزشکاران با گروه کنترل مقایسه شدند،
شاخص توده بدن ( )P = 6/645()BMIو فشار خون در گروه
مورد نسبت به گروه کنترل با مقدار  P > 6/661باالتر بود .بر
اساس مدل برازش رگرسیون خطی چند متغیره ،ما متوجه
شدیم ارتباط معنی دار آماری بین شرکت کنندگان به صورت
متغیر [ورزشکاران و کنترل] و برخی از ویژگیهای بالینی مانند
گلبولهای سفید خون ( ،)P > 6/661پالکتها (-P > 6/661
مقدار) ،نیتروژن اوره خون ( ،)-P > 6/661کراتینین (6/661
>  ،)Pآسپارتات آمینو ترانسفراز خون ( ،)P = 6/665و آالنین
آمینو ترانسفراز (-P = 6/661مقدار) رابطه آماری معنی دار
وجود دارد .مدل برای سن ،BMI ،فشار خون ،و استفاده از
مکمل تنظیم شده است .جزئیات بیشتر در جدول  3نشان داده
شده است.
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مکمل
گروه A
گروه B
گروه C
گروه D
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جدول  :2ضریب رگرسیون برای مدل سازی معادالت ساختاری
برآورد غیر استاندارد

خطای استاندارد

برآورد استاندارد

مقدار P

1/666
3/143
6/637
95/371

―
1/395
6/625
27/637

6/239
6/216
6/164
2/159

―
6/624
6/134
< 6/661

1/666
2/716
6/639

―
6/521
6/616

6/651
1/624
6/676

―
< 6/661
6/653

دموگرافیك
سن
وزن
سیگارکشیدن
مدت زمان سوخت و ساز بدن
مکمل غذايي
مکمل
طول مدت مصرف مکمل هورمونی
طول مدت مصرف مکمل غیرهورمونی
پارامترهای خوني وبیوشیمیايي

دموگرافیك
مکمل غذایی
پارامترهای خونی وبیوشیمیایی

6/631
-6/664

6/651

6/631
-6/654

6/595
6/395

پارامترهای خونی و بیو شیمیایی

6/644

6/241

6/541

6/616

مکمل غذايي

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

نیتروژن اوره خون
کراتینین
آسپارتات آمینوتراسفراز
آالنین آمینو ترانسفراز
آلکالن فسفاتاز
حجم متوسط گلبولهای قرمز
توزیع گلبول قرمز

1/666
6/679
7/245
14/116
-15/264
-6/161
6/396

―
6/635
1/156
3/763
1/461
6/661
6/199

6/215
6/416
6/761
6/721
-6/321
6/633
6/366

―
6/623
<6/661
<6/661
6/676
6/151
6/646

بحث
] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1396.3.1.3.1
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نتایج ما نشان داد که مصرف مکمل یک تأثیر مثبت بر روی
پارامترهای خونی و بیوشیمیایی در ورزشکاران دارد و برخی از
این پارامترها از جمله کراتینین ،آسپارتات آمینو ترانسفراز
خون ،آالنین آمینو ترانسفراز و گستره توزیع گلبول قرمز نسبت
به سایر فاکتورها نقش مهمتری دارند .عالوه بر این ،ما تفاوت
معنی داری در متغیرهای بین گروه ورزشکاران و کنترل از
جمله BMI ،و فشار خون و همچنین در آزمایشگاه خونی
شامل گلبولهای سفید خون ،پالکتها ،نیتروژن اوره خون،
کراتینین ،آسپارتات آمینو ترانسفراز خون و آالنین آمینو
ترانسفراز را نشان دادیم که در گروه مورد نسبت به گروه کنترل
باالتر بود .در طول  46سال گذشته ،مطالعات منتشر شده
تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژی را در ورزشکاران استقامتی
نشان میدهد [ .]13در برخی ازمطالعات ،افزایش تعداد گلبول
قرمز در طول ورزش ارائه شده است که باید آن را به عنوان یک
پیامد طبیعی از مکانیسمهای تغلیظ خون توضیح داد [ .]6در
مقابل ،برخی از گزارشها توصیف کردند که تعداد گلبول قرمز
کاهش مییابد که به آن "کم خونی ورزش" [ ]14یا تغییری
که بشکل موقت پس از ورزش ایجاد میگردد [ .]15از طرف
دیگر ،مکملهای غذایی مانند پروهورمون ها ،کراتینین ،و

اسیدهای آمینه توسط ورزشکاران برای به دست آوردن
تواناییهای فیزیکی بیشتری استفاده میشود [ ]16 ,7با این
حال استفاده از این ترکیبات در ورزش میتواند به عنوان عامل
افزایش دهنده مؤثر بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی عمل
کند .کراتینین یک ترکیب آلی است ،که فرآیند سنتز آن در
کلیهها و کبد رخ میدهد .غذاهای غنی از پروتئین مانند
گوشت اصلیترین منبع طبیعی این ترکیب آلی میباشد [,7
 ]17و از آن به عنوان بخشی از رژیم غذایی ورزشکارانی
استفاده میشود که دارای قابلیت عملکرد باال در کوتاه مدت،
برای تمرینهای شدید میباشد [ .]4این محصوالت باعث
افزایش کراتینین خون میشوند [ ]11 ,7که در بین ورزشکاران
مورد نظر در مطالعه ما سطوح باالتری داشت و در مقایسه با
مارکرهای دیگر در کلیه (نیتروژن اوره خون) بیشتر تحت تأثیر
مصرف مکمل قرارمی گیرد.
با این حال ،تعداد زیادی از مطالعات نشان دادند که مصرف این
محصول بی خطر است و در دراز مدت اثرات مضری بر روی
عملکرد کلیه یا کبد نخواهد داشت [ .]19یک محصول معمول
دیگر اسید آمینه است که ظرفیت هوازی باالیی را توسط
تغییرات در پارامترهای خونی القا میکند [.]3 ,2
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جدول  :3خالصه نتایج به دست آمده از تفاوتهای توصیفی و تحلیلی میانگین در گروه ورزشکاران ( = 46تعداد) وکنترل ( = 46تعداد)
(انحراف معیار) میانگین
گلبول سفید خون
ورزشکاران
کنترل
کل

(9616 )2263/9
(6572/5 )1616/1
(7126/3 )2324/2

(F* )1،11

مقدارP -

24/7

< 6/661

6/656

6/123

Effect size
6/243

6/661

گلبول قرمز خون
(5/6 )/4
(5/5 )/3
(5/5 )/3

ورزشکاران
کنترل
کل

6/661

میانگین حجم هر گلبول قرمز
(27/5 )1/4
(27/5)1/2
(27/5 )1/3

6/652

میانگین غلظت هموگلوبولین گلبولها
ورزشکاران
کنترل
کل

(33/1 )/9
(33/2 )/64
(33/1 )/79
41/1

پالکتها
ورزشکاران
کنترل
کل

6/126

6/661

< 6/661

6/315

(322975 )76676
(216625 )53967
(266166 )16529
3/66

توزيع گلبول قرمز خون
ورزشکاران
کنترل
کل

6/663

6/644

(13/6 )1/3
(13/2 )/65
(13/4 )1/1
31/2

نیتروژن اوره خون

ورزشکاران
کنترل
کل

(1/3 )/2
(1/1 )/1
(1/2 )/2

41/2

کراتینین

1/46

آسپارتات آمینوترانسفراز خون
ورزشکاران
کنترل
کل

< 6/661

6/665

6/331

6/349

6/699

(31/4 )13/9
(36/1 )1/1
(34/6 )11/9
11/7

آالنین آمینوترانسفراز
ورزشکاران
کنترل
کل

< 6/661

6/132

(47/6 )26/5
(31/1 )12/2
(39/4 )22/1
6/637

آلکالن فسفاتاز

6/661

(261/2 )55/7
(196/2 )45/4
(262/2 )56/1

تستوسترون و مشتقات آن در درجه اول برای عمل میوتروفیک
توسط بدنسازان استفاده شد [ ]5و با ادامه مصرف ،افزایش
سطح آنزیمهای کبدی (آسپارتات آمینو ترانسفراز خون ،آالنین

آمینو ترانسفراز ،آلکالن فسفاتاز) گزارش شده است [ .]7در
آزمایش ما ،مهمترین عاملی که تحت تأثیر مکمل قرار گرفت
مارکرهای عملکرد کبد بود.
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ورزشکاران
کنترل
کل

6/427
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ورزشکاران
کنترل
کل

(11/9 )3/9
(14/5 )3/2
(16/7 )4/2

< 6/661
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ورزشکاران
کنترل
کل

6/921

6/6661
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نتيجه گيري
این مطالعه براثرات بالقوه مضر مکملهای بدون کنترل تاکید
میکند  ،که ممکن است برخی از پارامترهای آزمایشگاهی را
تحت تأثیر قرار دهد .این موضوع بسیار بایستی مورد توجه قرار
گیرد که باید برخی از نگرانیها در مورد آسیب احتمالی
مکملهای ورزشی در تمام بدنسازان ،و یا دیگر ورزشکاران
وجود داشته باشد .مکملهای موجود بدون کنترل هستند و
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ورزش پرورش اندام که ورزشـکاران بسـیاری را تحـت پوشـش
قـرار میدهد به علت ماهیت آن ،بیشترین شیوع مصرف
آستروئیدها را به خـود اختصـاص داده است [ ]21 ,26و این
خطر تهدید جوانـان کشـور را بـه مصـرف نـا آگاهانـه
استروئیدها را دو چندان میکند .آستروئید آندروژنی آنابولیک
میتواند سلولهای قرمز خون ،هماتوکریت و تعداد گلبول قرمز
[ ]22را افزایش دهد و همچنین باال رفتن کراتینین سرم،
نیتروژن اوره خون ،و اسید اوریک را القا میکند .اما اغلب
بسیاری از این مقادیر با یک بار عدم مصرف دارو به حد طبیعی
بر میگردند [ .]23در بدنسازان مصرف آستروئید آندروژنی
آنابولیک منجر به تحریک حاد کلیه پس از رابدومیولیز میشود
[ .]24مصرف این ترکیب با باال بردن سلولهای قرمز خون،
هماتوکریت و تعداد گلبول قرمز وابسته است [ ]22و تمایل
ترومبوسیت ها به انعقاد با افزایش خطر قلبی عروقی و مرگ و
میر کلی در ارتباط است [ .]25در مطالعه ما نیز افزایش
ترومبوسیت ها در بدنسازان مشاهده گردید .چندین مورد
گزارش از تشکیل لخته در ورزشکاران جوان قوی وجود دارد
[ .]26استفاده از  266میلی گرم تستوسترون در هر هفته
موجب افزایش اندکی در سلولهای سفید خون میشود مانند
نتایجی که ما در مطالعهمان ارائه دادیم [ .]27همچنین باعث
افزایش سطح کراتینین سرم ،نیتروژن اوره خون ،و اسید اوریک
میشود  .اما بسیاری از این پارامترها اغلب پس یک بار عدم
مصرف دارو به محدوده نرمال برمیگردند .دهههای متمادی
آزمایشات و مطالعات زیادی روی آستروئید آندروژنی آنابولیک
صورت گرفته است ،که اکثر آنها در اینکه کبد را بـه عنـوان
بافـت اصـلی هـدف آسیبهای محتمل معرفی نمایند اتفاق
نظر دارند [ ]21چـرا کـه کبـد دارای گیرندههای آندروژنی
فراوانی است که این گیرندهها در برابـر آستروئیدهایی کـه وارد
این عضو میشوند حساس میباشند ،از طرفی کبد محل اصلی
بـرای متابولیسـم آستروئیدهاست از این رو مصرف داروهای
استروئیدی میتواند یکـی از عوامـل بـه وجود آورنده آسیب در
کبد باشد [ .]29ترکیبی از آستروئیدهای آندروژنی آنابولیک
بهمراه مکمل کراتینین که در حال حاضر توسط بدنسازان به
خوبی استفاده ممکن است باعث آسیب کلیه شود به صورتی که
ما نقش قابل توجهی از کراتینین را در پارامترهای آزمایشگاهی
تحت تأثیر این محصوالت مشاهده میکنیم .این یک واقعیت
غیر قابل انکار است که اکثر ورزشکاران در طرح مطالعه ما بیش
از یک مکمل در یک زمان واحد استفاده کردند و بنابراین ما به
تنهایی نمیتوانستیم نتیجه گیری روشنی در مورد تأثیر یک
محصول واحد بر شاخصهای آزمایشگاهی داشته باشیم .اگر چه
در نتایج ما ،ما تأثیر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی از
مکملهای غذایی را تأیید میکنیم اما ما مشاهده کردیم که

برخی از این پارامترها (گستره توزیع گلبول قرمز ،کراتینین،
آالنین آمینو ترانسفراز ،آسپارتات آمینو ترانسفراز خون) اثر
معنی داری نسبت به سایر پارامترهای آزمایشگاهی دارند.
آسپارتات آمینو ترانسفراز خون و آالنین آمینو ترانسفراز
آنزیمهای کبدی هستند که افزایش سطح هر دو آنها یک
شاخص آسیب کبدی میباشد [ .]36آنابولیک ها یکی از
مهمترین محصوالت هستند که برای بدنسازان تجویز میشود و
در کبد متابولیزه میشوند .به همین دلیل آنها نسبت به
مکملهای دیگر بیشتر باعث مسمومیت کبد در این گروه
میشوند [ ،]36اما برای گرفتن نتیجه بهتری مربوط به تاثیرات
این داروها بر روی عملکرد مطالعات دقیقتری بایستی طراحی
شود .افزایش گستره توزیع گلبول قرمز یک تفاوت زیادی در
اندازه گلبول قرمز نشان را میدهد و اخیراً ارتباط بین گستره
توزیع گلبول قرمز و مارکرهای التهابی پالسما ارائه شده است
ولی به شکل اولیه از عالیم سطح غیر طبیعی فریتین و یا کم
خونی میباشد [ ]31اخیراً شواهد نشان میدهد که افزایش
خطر مرگ و میر و شیوع بیماری با افزایش گستره توزیع گلبول
قرمز در هر دو بیماران مبتال به بیماریهای قلبی و در جمعیت
عمومی در ارتباط است و این نشانه زیستی میتواند وقایع قلبی
عروقی را پیش بینی کند [ .]32از طرف دیگر ،سندرم
متابولیک در کبد با باالرفتن میزان آسپارتات آمینو ترانسفراز
خون و آالنین آمینو ترانسفراز وابسته به افزایش گستره توزیع
گلبول قرمز میباشد [ .]33در مطالعه ما ،ما این موضوع را ازهم
نمیتوانیم جداکنیم که سطح باالیی از گستره توزیع گلبول
قرمز وابسته به افزایش سطح آنزیمهای کبدی و یا مستقل از
این ارتباط است .با این حال ،افزایش گستره توزیع گلبول قرمز
به عنوان یک ریسک در بدنسازان مطرح میشود .دادههای
علمی موجود ،که از چندین گزارش و مشاهدات بالینی تشکیل
شده است ،عوارض جانبی قلبی عروقی جدی از استفاده از
مکملها از جمله مرگ ناگهانی ،آریتمی قلبی ،افزایش فشار
خون و غیره را توصیف میکند [ .]34عالوه بر این مطرح شده
است که استفاده از استروئیدهای آنابولیک در بدنساران باعث
افزایش ریسک بیماریهای قلبی عروقی در فرد مصرف کننده
میگردد .با این حال ،شواهد منتشر شده در مورد استفاده از
مکمل در ورزشکاران اندک ،بی نتیجه ،و یا متناقض است.
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