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1.  استادیار فیزیولوژي ورزش  دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد 

2-3. دانشجوی كارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش، دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي ، دانشگاه فردوسي مشهد

چكيده
امروزه مصرف مکمل هاي مختلف ورزشي در بین ورزشکاران بیش از هر زماني مورد توجه قرار گرفته است، لذا هدف از 

انجام این تحقیق بررسي میزان شیوع مکملهاي ورزشي بین ورزشکاران مرد رشته هاي قدرتي شهر مشهد مي باشد. تحقیق 

حاضر از نوع مطالعات توصیفي- مقطعي  بوده و در برگیرنده ورزشکاران رشته پرورش اندام و پاورلیفتینگ شهر مشهد مي باشد. 

ابزار اندازه گیري آن  پرسشنامه 19 سوالي  بود كه پس از تایید روایي و پایایي آن بر روي 30نفر ) آلفا كرونباخ76 %( بین 

300 ورزشکار مرد به عنوان نمونه آماري توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفي )فراواني- میانگین- درصد( 

و آمار استنباطي ) ضریب همبستگي اسپیرمن – آزمون T مستقل( استفاده گردید. یافته هاي این تحقیق نشان از مصرف 88 

درصدي ورزشکاران رشته پرورش اندام از مکمل هاي ورزشي داشت و 76 درصد از ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ مبادرت به 

مصرف مکمل هاي ورزشي كرده بودند، همچنین میزان آگاهي ورزشکاران رشته پرورش اندام بطور معناداري از ورزشکاران 

رشته پاور لیفتینگ باالتر بود )p<% 5 ( و بیش از 94 درصد افراد  مصرف مکمل ها را  را براي كسب موفقیت ورزشي  ضروري 

دانستند. بطور كلي مي توان چنین بیان داشت كه عدم دانش كافي از سوي مربیان و ورزشکاران در خصوص عوارض و پیامد 

ناشي از سوء مصرف مکمل هاي مجاز و غیرمجاز بستر مصرف این مواد را بطور خیره كننده اي مساعد نموده است، از این رو 

تدوین برنامه هاي جامع آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي ورزشکاران ، پاي بندي به اصول اخالقي و رفع باورهاي غلط آنها 

بیش از هر زمان دیگري محسوس مي باشد.
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مقدمه

ورزشي،  مختلف  علوم  پیشرفت  با  و  اخیر  چندسال  در 

رشد چشمگیری در صنعت مکمل های ورزشي بوجود آمده 

است و به دنبال آن انگیزه استفاده از این مکمل ها به منظور 

بهبود سالمتی و ارتقاء سطح عملکرد ورزشی افزایش یافته 

افزایش  برای  ابزاری  ساده  تعریف  یک  در  ها  مکمل  است. 

را  آنها  توان  مي  كه  هستند  ماهیچه  جمله  از  بدن  توانایی 

اسیدهای  دارویی،  گیاهان  معدنی،  مواد  ویتامین،  انواع  در 

و  سوزها  چربی  استروئیدها،  ها،  متابولیت  ها،  آنزیم  آمینه، 

مواد محرك دسته بندي نمود )1-2( نخستین مورد ثبت شده 

مصرف تركیبات انرژي زا در قرن سوم پیش از میالد در بازی 

های المپیک باستانی ذكر شده است )4-3( و مشخص شده 

است كه در این دوران ، برخی ورزشکاران از رژیم های ویژه 

و معجون های محرك نظیر قارچ های توهم زا و دانه های 

كنجد استفاده نموده اند، ورزشکاران رشته ارابه رانی تركیب 

خاصی را به اسب های خود می خوراندند تا سریع تر بدوند؛ 

مبارزات  در  آنکه  برای  از گالدیاتورها  بسیاری  كه  همچنان 

كردند)5( می  استفاده  مخصوصی  مواد  از  شوند،  پیروز  خود 

مجاز  غیر  و  مجاز  دسته  دو  در  ورزشي  مکمل هاي  امروزه 

دسته  آن  به  مجاز  غیر  هاي  شوند،  مکمل  مي  بندي  دسته 

در  غیر طبیعي  تغییرات  ایجاد  باعث  كه  دارند  اشاره  مواد  از 

چون  عواملي  بر  تاثیر  با  فرد  ورزشي  عملکرد  ارتقاء  میزان 

تحریک سیستم عصبي ، فشار خون و اتساع عروق ،افزایش 

افزایش  بعضًا  و  تستوسترون  و  رشد  هورمون  طبیعي  غیر 

حجم خون و سایر عوامل مي شوند. )6( لذا در سال 1928 

فدراسیون جهاني دو ومیداني به عنوان نخستین فدراسیون، 

ممنوع  را  محرك  خواص  با  هاي  مکمل  برخي  از  استفاده 

اعالم كرد و پس از آن بسیاري از فدراسیون هاي دیگر نیز 

ممنوعیت هاي مشابه اي وضع نمودند )5-7(. از جمله مکمل 

هاي غیر مجاز و محرك كه در ابتداي قرن بیستم رواج پیدا 

نمودند میتوان مواد محركي چون آمفتامین،  افدرین،  كوكائین، 

مركزی  عصبی  دستگاه  محرك   عنوان  به  كه  برد  نام  را 

)CNS( به شمار می روند و باعث افزایش اعتماد به نفس 

نیروي عضالني  و  فشار خون  افزایش  و  و كاهش خستگی 

غیر  مواد  دیگر  از  استروئیدي  تركیبات   )9-8( شوند   مي 

مجاز ورزشي مي باشند كه در دهه هاي 1950-1960 بطور 

بطوري  كرد)11-10(  پیدا  رواج  ورزشکاران  در  چشمگیري 

استروئیدها  المپیک  المللي  بین  كمیته   1975 سال  در  كه 

بررسي هاي  نمود)6(.  وارد  ممنوعه  داروهاي  فهرست  در  را 

صورت گرفته در خصوص شیوع مکمل هاي ورزشي در بین 

ورزشکاران نشان میدهد بطور متوسط 59 درصد ورزشکاران 

برجسته و 43 درصد ورزشکاران عادي از مکمل هاي ورزشي 

هستند  مطلب  این  گویاي  تحقیقات  اكثر  و  میکنند  استفاده 

مصرف  معرض  در  بیشتر  سایرین  به  نسبت  ورزشکاران  كه 

كه  گیرند  مي  قرار  مدر  داروهاي  و  استروئیدها  نیروزا،  مواد 

در این بین ورزشکاران رشته هاي قدرتي تمایل بیشتري به 

شده  انجام  تحقیقات  دارند)6-11-12(.در  مواد  این  مصرف 

مارتین و  در خصوص مکملهاي مجاز و غیر مجاز ورزشي، 

همکاران  )2005( با مطالعه اي كه بر روي ورزشکاران تیم 

هاي دانشگاهي انجام دادند ، دریافتند كه 98/6 درصد افراد 

تیم ها از مکملهاي ورزشي استفاده مي كردند)13(.

میزان   )2012( همکاران   و  رودك  دیگر  تحقیقي  در 

بررسي  مورد  قایقران   44 در  را  رژیمي  هاي  مکمل  شیوع 

 77 شیوع  از  نشان  آنها  تحقیق  از  حاصل  نتایج  دادند،  قرار 

درصد   38 كه  بطوري  داشت،  رژیمي  هاي  مکمل  درصدي 

از مصرف كنندگان بطور منظم به مصرف مکمل ها مبادرت 

2.[ Martin et al]
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مي كردند)14(

همچنین در تحقیقي كه توسط كارگر فرد و همکاران  

دو  هر  در  مختلف  هاي  رشته  ورزشکاران  روي  بر   )1388(

از  درصد   32 از  بیش  شد  مشخص  پذیرفت  صورت  جنس 

ورزشکاران حداقل یک بار از مکمل هاي ورزشي بهره برده 

اند.)15( 

پرورش  رشته  باالخص  قدرتي  ورزشي  هاي  رشته 

پوشش  تحت  را  بسیاري  ورزشکاران  فراواني،  نظر  از  اندام 

قرار مي دهند و به علت ماهیت آنها، بیشترین شیوع مصرف 

تعداد   )17-16-15( اند  داده  اختصاص  خود  به  را  مکمل ها 

كه  مي یابد  افزایش  روز  به  روز  اندام   پرورش  باشگاه هاي 

از  استفاده  سوء  ورزش ها،  این  گسترش  با  همراه  متاسفانه 

مکمل ها اعم از مجاز و غیر مجاز بیشتر مي شود از طرفي 

نمونه  نمودن  با عرضه  داخلي و خارجي  سودجویان مختلف 

هاي بي كیفیت و نا مناسب دارو ،سالمت جامعه ورزش  را به 

گونه اي مورد آماج  حمالت خود قرار داده اند، كه در صورت 

پیامدهاي  مهم  این  از  مسئولین  پیشگیري  و  پیگیري  عدم 

این  تمركز  محور  لذا  بود.  خواهیم  شاهد  را  ناپذیري  جبران 

تحقیق به معرفي مکمل هاي شایع بین ورزشکاران دو رشته 

پرورش اندام و پاورلیفتینگ اختصاص یافت تا بلکه از نتایج  

حاصل بتوان در تدوین و تنظیم برنامه هاي جامع جهت پیش 

گیري از سوء مصرف و  استفاده صحیح مکمل هاي ورزشي 

استفاده نمود.

روش شناسی:

پژوهش حاضر از نوع توصیفي بوده و در دسته مطالعات 

مقطعي قرار مي گیرد و جامعه آماري آن را كلیه ورزشکاران 

رشته پرورش اندام و پاورلیفتینگ ) افرادي با الگوي تمریني 

شهر   ) هفته  در  تمرین  جلسه  سه  حداقل  انجام  و  منظم 

الزم  اطالعات  استخراج  از  پس  كه  مي دهد  تشکیل  مشهد 

باشگاه هاي موجود در نواحي چهارگانه مشهد، اقدام به توزیع 

پرسشنامه بین 320 ورزشکار مرد شد كه روش نمونه گیري 

بصورت خوشه اي – تصادفي بود و با احتساب نرخ پاسخ دهي 

قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  پرسشنامه  تعداد 286  89 درصد 

گرفت.

تعیین  اهداف  به  دستیابي  منظور  به  تحقیق  این  در 

شده و گردآوري اطالعات از پرسشنامه 19 سوالي )7 سوال 

اطالعات  زمینه اي، 4 سوال شیوع مصرف ، 6 سوال نگرش 

ساخته  محقق  مصرف(  سوء  عوارض  سوال   2 و  آگاهي  و 

استفاده شده است كه تعدد گزینه هاي پاسخ و امتیاز دهي 

آن طبق پرسشنامه پنج گزینه اي لیکرت تنظیم شده است. 

بر  پرسشنامه  پایایي  و  روایي  تعیین  و جهت  نخست  فاز  در 

روي 30 نفر بصورت پایلوت مورد ارزیابي قرار گرفت و پس 

از اصالحات الزم و نهایي در پژوهش به كار گرفته شد. براي 

اساتید  از  نفر   13 بر  بالغ  پرسشنامه،  محتوایي  روایي  تعیین 

از جمله چند متخصص  و صاحب نظران در حوزه دوپینگ،  

 ،IOC دوپینگ  با  مبارزه  افسر  فارماكولوژي،  و  بیوشیمي 

رئیس هیأت وزنه برداري و پاورلیفتینگ استان ، قهرمانان و 

مربیان رشته پرورش اندام و پاورلیفتینگ ، و مركز تحقیقات 

آنها  دیدگاه  اساس  بر  و  گرفتند  قرار  مشاوره  مورد  پزشکي 

تغییراتي در شکل و محتواي پرسشنامه لحاظ شد و در نهایت 

پرسشنامه نهایي تنظیم و تدوین شد.

كرونباخ  آلفاي  از  دروني  تطابق  میزان  بررسي  براي   

آلفاي   ( شد  ارزیابي  مطلوبي  حد  در  نتیجه  و  شد  استفاده 

پرسشنامه،  پایایي  تعیین  جهت   )  %80 با  مساوي  كرونباخ 

30 نفر از ورزشکاران دوبار و در فواصل بیست روزه اقدام به 

پاسخگویي سواالت نمودند.

رشیدلمیر، الف. و همکاران.)1393(. مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، 2 )1(: 11-1

 2 -[rodek  et. Al]
 3 -[Kargar fard et.al]
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به  رجوع  ضمن  پرسشگران  پژوهش،  اجراي  براي 

باشگاه هاي منتخب طرح و جلب رضایت ورزشکاران مبني بر 

همکاري صادقانه آنها، پرسشنامه ها را بین ورزشکاران توزیع 

از تشریح كامل سواالت و طریقه پاسخگویي  نموده و پس 

ذكر  قابل  آمد.  مي  عمل  به  همکاري  به  درخواست  آنها  از 

است به ورزشکار این اطمینان داده میشد كه تمامي اطالعات 

آنها كامال محرمانه خواهد بود و بدون نیاز به قید اسامي در 

پرسشنامه مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

همچنین در تجزیه و تحلیل آماري ضمن كمي سازي 

سواالت و بایندینگ داده ها در نرم افزارSPSS  نسخه 21 از 

آمار توصیفي ) فراواني – میانیگن – درصد ( و آمار استنباطي 

) ضریب همبستگي اسپیرمن – آزمون T  مستقل ( استفاده 

شد.

یافته ها:

یافته هاي تحقیق : در این مطالعه با احتساب نرخ پاسخ دهي)%89( 

، در مجموع 286 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه 

جدول شماره ) 1 ( بیانگر میانگین  سن ، قد ، وزن ، شاخص توده بدن 

مي باشد كه میانگین هر چهار فاكتور یاد شده در ورزشکاران رشته 

پاورلیفیتنگ از ورزشکاران رشته پرورش اندام بیشتر بود. 

همانطور كه در جدول شماره ) 2 ( مشهود است، بیش از )%88( 

ورزشکاران رشته پرورش اندام اقدام به مصرف مکمل هاي ورزشي 

) مجاز یا غیر مجاز ( نموده اند كه این رقم در ورزشکاران رشته 

پاورلیفتینگ بیش از )76%( مي باشد .همچنین اطالعات جدول یاد 

شده  اولین زمان مصرف مکمل ها در ورزشکاران را به سال اول 

شروع تمرین آنها تعمیم مي دهد كه این میزان در ورزشکاران رشته 

پرورش اندام بیش از )62%( و در ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ بیش 

از )70%( مي باشد.

شناخت  پیرامون  رشته  دو  ورزشکاران  آگاهي  میزان  در خصوص 

عوارض و مکانیسم اثر دارو ، همانطور كه در جدول شماره)3( مشاهده 

مي شود میزان آگاهي ورزشکاران رشته پرورش اندام به طور معنا 

. )P > %5(داري بیشتر از ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ بود

برآیند اطالعات از نمودار شماره ) 1 ( ، به میزان شیوع انواع مکملها 

) مکملهاي ورزشي ، ویتامین ها ، استروئیدها ،  چربي سوزها ، مواد 

نیروزا و محرك ، داروهاي مدر ( در بین ورزشکاران دو رشته اشاره دارد 

. همانطور كه مشاهده مي شود ویتامین ها بیشترین میزان مصرف 

در ورزشکاران هر دو رشته پرورش اندام و پاورلیفتینگ ) به ترتیب 

به میزان 63 % و 58%( را به خود اختصاص داده اند ، همچنین 

مکملهاي ورزشي ) كراتین ، اسید هاي آمینه ، مکمل هاي با شاخص 

كربوهیدرات باال ، مکملهاي پروتئیني ( در جایگاه دوم میزان مصرف 

ورزشکاران دو رشته پرورش اندام )41%( و پاورلیفتینگ )33%( قرار 

گرفته اند . در مجموع میزان مصرف مکمل ها در رشته پرورش اندام 

به ترتیب عبارتند از ویتامین ها )63%( ، مکمل هاي ورزشي )%41( 

رشیدلمیر، الف. و همکاران.)1393(. مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، 2 )1(: 11-1
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، استروئید ها )27%( ، داروهاي مدر )12%( ، چربي سوزها )%10( 

، مواد محرك و نیروزا )3%( و ترتیب مصرف در ورزشکاران رشته 

پاورلیفتینگ عبارتند از ویتامین ها )58%( ، مکملهاي ورزشي )%33( 

، مواد محرك و نیروزا )26%( ، استروئیدها )21%( ، داروهاي مدر 

)5%( ، چربي سوزها )%2( .

در خصوص سواالت مربوط به عوارض ناشي از مصرف انواع مکمل، 

آزمودني پس از توجیه كامل، اقدام  به انتخاب یکي از گزینه هاي 

جدول مي كردند و  همانطور كه از نمودار شماره ) 2 ( مشخص مي 

شود هر دو گروه ورزشکاران،  نوع تزریقي استروئیدها را ) پرورش اندام 

41% و پاورلیفتینگ 59% ( به عنوان پرعارضه ترین ماده مصرفي  

برگزیده اند، اما در خصوص فرم خوراكي استروئیدها ورزشکاران رشته 

پرورش اندام)31%(  بیشترین عوارض را به این فرم دارو اختصاص 

دادن در حالي كه این رقم در ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ )%9( 

رشته  ورزشکاران  در  ها  گزینه  قرارگیري  ترتیب  مجموع  در  بود 

پرورش اندام عبارتند از استروئید تزریقي )41%( ، استروئید خوراكي 

)31%( ، مواد محرك و نیروزا )14%( ، داروهاي مدر )6%( ، چربي 

سوزها)4%( ، مکملهاي ورزشي )3%( ، ویتامین ها )1%(. همچنین 

ترتیب قرار گیري گزینه هاي ورزشکاران رشته پاورلیفتینگ عبارتند از 

استروئید تزریقي)59%( ، مواد محرك و نیروزا )18%( ، فرم خوراكي 

استروئید)9%( ، چربي سوز ها )7%( ،داروهاي مدر )3%( ،ویتامین 

)2%( ،مکمل هاي ورزشي )%2( .

بحث و نتيجه گيری:

نتایج تحقیق حاضركه هدف آن ، بررسي میزان شیوع مکملهاي 

مجاز و غیر مجاز بین ورزشکاران مرد رشته هاي قدرتي بود، نشان 

داد كه بیش از )94%(  آزمودني ها مصرف مکمل هاي ورزشي 

را براي ادامه و پیشرفت در فعالیت هاي ورزشي ضروري دانستند ،  

تحقیقات صورت گرفته در خصوص مکمل هاي غذایي بیشترین دلیل 

مصرف  مکمل ها توسط ورزشکاران را بهبود اجراي عملکرد ورزشي 

آنها مي دانند )19-18(

همچنین در خصوص عوارض و پیامدهاي ناشي از مصرف مکمل ها 

هر دو گروه ورزشکاران رشته هاي پاورلیفتینگ و پرورش اندام ، 

ماده مصرفي  ترین  عارضه  پر  عنوان  به  را  تزریقي  استروئیدهاي 

ورزشکاران برگزیدند. اما اغلب استروئید هاي آنابولیک _ آندروژنیک  

كه براي مصارف خوراكي تهیه مي شوند به واسطه داشتن گروه یا 

گروه هاي اتیل یا متیل در ساختمان شیمیایي خود براي كبد بسیاري 

سمي مي باشند )20( . افزودن گروه متیل به ساختار شیمیایي استروئید 

ها كه عمدتاَ در موقعیت كربن 17 اعمال مي شود به منظور حفظ 

 beta-Hydroxysteroid -17   اثر استروئید در برابر آنزیم

مي باشد در صورتي كه با این ترفند ساختار شیمیایي استروئیدها 

را از گزند این آنزیم نجات ندهیم پس از اثر كردن این آنزیم بر 
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ساختار شیمیایي استروئیدها عماّل چیزي از این ساختار باقي نخواهد 

ماند و استروئیدهاي وارد شده به دستگاه گوارش در اولین برخورد 

با این آنزیم متالشي مي شوند )21( از این رو در یک دوز مساوي 

استروئیدهاي خوراكي بسیار سمي تر از نوع تزریقي آن عمل خواهند 

نمود ، بنابراین زیان بارتر شمردن استروئیدهاي تزریقي نسب به فرم 

خوراكي آنها توسط آزمودني هاي این تحقیق از جمله نشانه هاي  

فقر دانش و عدم اطالع كافي پیرامون مصرف استروئید ها در بین 

ورزشکاران مي باشد حتي در ورزشکاران رشته پرورش اندام كه نسبت 

به ورزشکاران پاورلیفتینگ نسبتاً از سطح باالتر آگاهي برخوردار بودند 

، تکیه بر باور هاي غلط و متدهاي غیر علمي بطور فراگیري دیده 

مي شود كه البته وجود چنین باورهایي نه تنها در بین ورزشکاران این 

تحقیق دیده مي شود بلکه در مطالعه اي كه توسط كاتچر   انجام 

گرفت نیز مشهود بود ، از نظر وي ورزشکاران رشته هاي قدرتي چنین 

تصور مي كنند كه متخصصین این رشته ورزشکاراني با حجم بیشتر 

عضالت و سابقه باالتر فعالیت ورزشي مي باشند)22(. و این عامل 

سبب بي توجهي آنها به یافته هاي علمي و دلیلي بر شیوع )%88(  

مکمل ها در بین ورزشکاران پرورش اندام و شیوع )76%( این مواد 

بین ورزشکاران پاورلیفتینگ محسوب مي شود بطوریکه رویاي بهره 

گیري از عضالتي حجیم و افزایش قدرت و كسب عناوین قهرماني، 

زمان اولین مصرف مکمل ها را در بین  ورزشکاران مورد بحث ما  به 

بیش از 60 درصد )62 درصد ورزشکاران پرورش اندام ، 70 درصد 

ورزشکاران  پاورلیفتینگ (در همان سال اول تمرین رسانده كه در این 

بین ویتامین ها بیشترین میزان  مصرف را به خود اختصاص داده اند 

و پس از آن مکملهاي ورزشي ) كراتین ،  اسید هاي آمینه ،  مکملهاي 

با شاخص كربوهیدرات ، مکملهاي پروتئیني ( بیشترین سهم مصرف 

مکملها را در بر مي گیرند .تحقیقات بسیاري مصرف بي رویه ویتامین 

ها را عاملي براي مسمومیت بیان كرده اند و  این مسئله در خصوص 

ویتامین هاي محلول در چربي  صادق تر است )6( .

این كه مکمل هاي ورزشي به خودي خود زیان آور هستند یا خیر، 

 موضوع بسیاري از مطالعات بوده است چرا كه خواص ارگوژنیک 

بسیاري از مکملها مبهم مي باشد اما برخي تحقیقات از جمله تحقیق 

گاباردي و همکاران  )2007(   17 نوع از مکمل هاي مرسوم در 

بین ورزشکاران  از جمله كراتین و  برخي مشتقات اسید آمینه و مواد 

محرك را براي كلیه سمي اعالم نموده و آنها را  محرك بیماري 

سنگ كلیه و رابدومیولیز دانسته اند )6-23( .

همچنین در تحقیقي كه توسط تیمچه و همکاران  )2012( بر روي 20 

پرورش اندام كار مرد صورت گرفت ، مشخص شد مصرف مکملهایي 

از قبیل كراتین، اسید آمینه ، و بهینه ساز تستوسترون )مکمل تي پمپ(  

مي تواند زمینه ساز هپاتیت سمي و آسیب آنزیم هاي كبد شود )24( .

از دیگر نتایج این تحقیق میتوان به مصرف مواد محرك و نیروزا  

توسط ورزشکاران دو رشته پرورش اندام )14%(  و  پاور لیفتینگ 

)18%( اشاره نمود ، كه اختالف موجود بین درصد هاي به دست آمده 

در ورزشکاران این دو رشته را مي توان به ماهیت رشته پاورلیفتینگ 

انتساب داد ، چرا كه ورزشکاران رشته هاي قدرتي بیش از  ورزشکاران 

رشته هایي نظیر پروش اندام یا سایر رشته هاي ورزشي نیازمند قدرت 

عضالني مي باشند. 

داروهاي  حركتي،  رواني-  هاي  محرك  شامل  محرك  داروهاي 

كه   )5( مي باشند   CNS متفرقه  هاي  ،محرك  سمپاتومیمتیک 

اغلب این مواد ) آمفتامین ،  بتا آمفتامین ، كافئین ( بر روي سیستم 

عصبي مركزي عمل مي كنند و عوارضي چون افزایش ضربان قلب ، 

سركوب اشتها ، افزایش فشار خون را در پي دارند )25(.

اغلب ورزشکاراني كه از مواد نیروزا استفاده مي كنند ، بهره گیري از 

این مواد را به ساعات قبل از مسابقه موكول مي كنند )6( زیرا مدت 

زمان اندك این گونه فعالیت ها، كوچک تر و محدودتر از آن است 

كه بتواند تاثیر معنی داری بر مقدار گلیکوژن عضله بگذارد ، بنابراین 

ممکن است مواد محرك با نفوذ بر فرایندهایی كه تحریک سیستم 
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عصبی حركتی را تعیین می كند ، عملکرد را افزایش دهند )27-26(.

از جمله تحقیقات صورت گرفته در خصوص مکمل هاي انرژي زا 

مي توان به تحقیق پتروزسکي و همکاران)2008( كه  بر روي 402 

ورزشکار زن و مرد )12 تا 21 ساله(  انگلیسي صورت پذیرفت،  اشاره 

نمود  كه بیش از )42%( ورزشکاران عادت به مصرف مکمل هاي 

ورزشي داشتند كه در این بین نوشابه هاي انرژي زا با بیش از ) %86( 

مصرف بیشترین شیوع را به خود اختصاص داده بودند)28( .

بین  در  شایع  داروهاي  دیگر  از  سوزها،  چربي  و  مدر  داروهاي 

ورزشکاران این تحقیق بودن كه علي رغم شیوع كمترشان نسبت 

به سایر مواد، از درجه اهمیت خاص خود بر خوردار مي باشند ،كه 

از  اندام  پرورش  یاد شده، در ورزشکاران رشته  نوع مکمل  هر دو 

شیوع بیشتري برخوردار بوده است ، چرا كه حجم خالص عضله و 

به حداقل رساندن سطوح چربي در ورزشکاران این رشته نسبت به 

ورزشکاران رشته پاورلیفیتنگ از اهمیت بیشتري برخوردار است . ماده 

اصلي بسیاري از چربي سوز ها مواد محركي چون كافئین و افدرین 

مي باشد )29( كه عمدتا سوخت  و  ساز بدن را باال می برند باال رفتن 

سوخت و ساز روی دستگاه گوارش نیز اثرگذار بوده و ناراحتي هاي 

گوارشي را سبب مي شود همچنین این داروها باعث از بین رفتن 

چربی های سلولی شده و به بدن آسیب می رسانند. )20( همچنین 

داروهاي مدر كه  در علوم پزشکي براي خروج مایعات از بدن استفاده 

مي شوند، عمدتا به سه دلیل توسط ورزشکاران مورد سوء مصرف 

قرار مي گیرند، جهت كاهش وزن و رسیدن به وزن مطلوب ، دفع 

آثار ناشي از دوپینگ و تغییر غلظت هاي ادراري براي جبران احتباس 

آب ناشي از مصرف استروئید هاي آنابولیک، حال آنکه سوء مصرف 

این گونه مواد مي تواند به دهیدراسیون ، كرامپ عضالني ،كرختي و 

سردرد و حالت تهوع بیانجامد)5( 

تغذیه نقش مهمي را در ورزش جهان ایفا مي كند در این میان 

كربوهیدرات ها، چربي ها و پروتئین ها مهمترین منابع انرژي بدن 

مي باشند)6( و بسیاري از ورزشکاران براي افزایش عملکرد ورزشي 

اقدام به مصرف مکمل هاي غذایي مي كنند، نکته قابل توجه این 

است كه دقتي كه در تهیه داروها وجود دارد ، در تهیه مکمل هاي 

غذایي دیده نمي شود  بنابراین ممکن است مکمل هاي غذایي ، حاوي 

مواد ممنوعه یا موادي باشند كه مصرفشان باعث تولید متابولیت هاي 

مشابه مواد ممنوعه در ادرار شود )20( ، از طرفي تولید غیر قانوني و 

زیرزمیني مکمل هاي غیر مجاز ورزشي در كشور هاي جهان سومي    

سازندگان این مواد را براي عدم رعایت مسائل بهداشتي ، انقضاء 

محصول ، قیمت غیر واقعي مستعد نموده است و این عامل سبب دو 

چندان شدن عوارض ناشي از سوء مصرف این مواد شده است . چنین 

به نظر میرسد تمهیدات صورت گرفته و عدم توفیقشان در جلوگیري 

از شیوع هرچه بیشتر مکمل هاي غیر مجاز ، همکاري و تعامل هرچه 

بیشتر نهادهاي مختلف ورزشي  پزشکي ، بهداشتي درماني ، جهت 

ارتقاي سطح آگاهي مصرف كنندگان امري ضروري و اجتناب ناپذیر 

باشد چرا كه كمک به بهبود سطح دانش ورزشکاران گامي وسیع در 

پیشگیري از سوء مصرف مواد غیر مجاز محسوب مي شود . 
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Abstract
Nowadays different sports supplements among athletes have been used more than ever 
time. The aim of this study was to investigate the prevalence of sports supplements 
among male strength athletes in Mashhad. The research type is Cross-sectional study 
and involves bodybuilding and powerlifting athletes in Mashhad. The measuring instru-
ment was a questionnaire of 19 questions, to calculate the reliability questionnaires were 
distributed among 30 athletes after Confirmed validity and reliability (Cronbach’s al-
pha=76%) they were distributed between 300 male athletes. for data analysis, descriptive 
statistics (frequency,  mean - Percent) and Inferential statistics (Spearman, independent 
T -test) was used .( p <5%) The results of this study showed that, 88 percent of body-
building athletes and 76 percent of powerlifting athletes attempting to use the sports 
supplements, and greater than 94 percent of those believed that taking the supplement 
is essential for athletic success. In general, it can be stated that the lack of knowledge of 
the coaches and athletes about the effects and consequences of abuse of legal and illegal 
supplements, causing the intense use of these materials. Therefore the compilation of 
comprehensive training programs for raising athletics awareness, adherence to ethical 
principles and correct misconceptions require more than ever time.
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