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 چکیده 
 بـویژه  ورزشـی  هـاي رشـته  از بسـیاري  در اسیاس مشکل آنابولیک بعنوان استروئیدهاي مصرفسوء و هدف: زمینه
تواند منجر به ایجاد مشکالت جدي و در برخی موارد استفاده نادرست از استروئیدهاي آنابولیک می .است اندام پرورش

عروقی گردد. این مطالعه با هدف بررسی مصرف اسـتروئیدهاي   -حیات مانند آسیب کبدي، کلیوي و قلبی تهدیدکننده
 بین ورزشکاران بدنساز شهرستان تربت حیدریه انجام شد.آنابولیک در 

مشارکت کننـدگان مـورد مطالعـه را     ،ورزشکار زن و مرد 274 است. مقطعی -توصیفی نوع از حاضر تحقیق ها:روش
 16نسـخه   spssها با استفاده از نرم افزار  ي محقق ساخته بود. داده تشکیل می دادند. ابزار گردآوري مطالعه پرسشنامه

 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید.

-%) بیشترین میزان مصرف را در بین بدنسازان مرد و مکمـل 74/29استروئیدهاي آنابولیک ( ،ها براساس یافته نتایج:

 %) بیشترین میزان مصرف را در بین بدنسازان زن داشت.40/16هاي ویتامینی (

 حیدریـه تربـت  شـهر  ورزشکاران در آنابولیک استروئیدهاي باالي مصرف میزان از حاکی حاضر مطالعه گیري:نتیجه
 هـاي  برنامـه  بـه  توجـه . گـردد  مـواد  مصـرف سـوء  بـه  منجر تواند می مناسب هاي توصیه و رسانیاطالع عدم که است

 .است ضروري ورزشکاران در این زمینه آموزشی  و پیشگیري

 :  ها واژه دیکل
 اياستروئیده ورزشکاران ،

 ، سوء مصرفآنابولیک

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

 مقدمه 

ــان و   ورزش مناســب ــامین ســالمت جوان تــرین وســیله بــراي ت

نوجوانان است. امروزه سبک زندگی و باورهاي ذهنی افـراد رو  

به تغییر است، گـرایش زنـان و مـردان بـه ورزش جهـت بهبـود       

 باشـد تماد به نفس و تغییر در تصویر بدنی رو به افزایش میاع

 از مزایـا و معایـب حاصـل از ورزش، یکـی     تمـام  وجود ). با1(

مسایل مرتبط با ورزش توجه زیاد مربیان و مسئولین به نتـایج  

اي، گرایش جوانـان  ها و مسابقات ورزشی، تبلیغات رسانهرقابت

یش حجــم بــدن و بــراي داشــتن بــدنی عضــالنی و جــذاب، افــزا

-نارضایتی از تصویر بدنی، باعث تمایل بیشتر بـه سـمت سـوء   

 بدنسـازان  بـین  هـا در مصرف مواد نیروزا از جملـه اسـتروئید  

 ).3، 2است ( گردیده

کـه   هسـتند  بشـر  سـاخته  مواد جمله از آنابولیک استروئیدهاي 

 مردانـه  جنسـی  هـاي ، هورمـون ) هاآندروژن (شبیه ساختمانی

 اعمـال  را هـا  هورمون این نقش بیولوژیک اساس، براین و دارند

 و) آنابولیک اثرات(اسکلتی عضالت رشد محرك ها آن. کنندمی

). 4هسـتند (  هـا) آنـدروژن  خصوصیات جنسـی مردانـه (اثـرات   

 آندروژن -آنابولیک استروئیدهاي است اصطالح بهتر بنابراین،

 ي ژههـاي علمـی وا  اما در بحث ،ترکیبات استفاده شود این براي

 

 آنابولیـک  استروئیدهاي .رودمی به کار آنابولیک استروئیدهاي

 کمبـود  و هیپوگنادیسـم  درمـان  بـراي  1930 دهـه  اواخـر  در

 درمـان  در پزشـکی،  در بار اولین و شدند ساخته تستوسترون
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 ضـعف  و جنسـی  هـاي ناتوانی انواع از برخی یافته، تأخیر بلوغ

 قـرار  اسـتفاده  مورد هابیماري سایر و عفونت دنبال به جسمی

هــاي آنابولیــک باعــث رشــد . از آنجــایی کــه اســتروئیدگرفتنــد

اسـتفاده قـرار   شود، مصرف آن مورد سـوء عضالت اسکلتی می

  ).5-7گیرد (می

 ورزشـی  عملکـرد  افـزایش  بـراي  نیـروزا  مختلف مواد مصرف

 بـه  عالقـه  و شـود مـی  محسـوب  دنیـا  تمام در اساسی مشکلی

-. سـوء اسـت  افـزایش  روبـه  جهـانی  سطح در مواد این مصرف

مصرف مواد نیروزا تنها محـدود بـه یـک ورزش یـا ورزشـکار      

هـاي  ي بسـیار وسـیع از ورزش  بلکـه مجموعـه   ،حرفه اي نیست

اي و حتـی در غیـر   گوناگون، ورزشکاران حرفه اي و غیرحرفـه 

آموزان دبیرستانی را نیز درگیر کرده است ورزشکاران و دانش

)8، 9   .( 

ي دهنـده تاکنون نشان 1383یقات در ایران نیز از سال نتایج تحق

طوري کـه  به )،11 ،10( بوده است مواد این مصرف باالي شیوع

توانـد عـوارض بـاالیی بـراي افـراد      میزان مصرف این مواد مـی 

هاي خوراکی یـا تزریقـی   داشته باشد. سوء استفاده از استروئید

 کبـد، افـزایش  هاي قلبـی و مغـزي، سـرطان    با خطر باالي سکته

HDL سطح کاهش و LDL باشـد. همچنـین مصـرف    همراه می

تواند باعث تغییرات نامطلوب بدنی در هاي آنابولیک میاستروئید

 ایـن  از برخـی  اسـتروئیدها  مصرف ادامهورزشکاران گردد. با 

 دوران در مواد این مصرف .بود خواهند ناپذیربرگشت عوارض

 هـا  اسـتخوان  رشـد  توقـف  سپس و سریع رشد سبب نوجوانی

 ).13 ،12( شودمی قد کوتاهی باعث نهایت در و شده

 مصـرف ســوء  با توجه بـه عـوارض بیـان شـده در ارتبـاط بـا      

 باز هـم مصـرف اسـتروئیدها از شـیوع     آنابولیک استروئیدهاي

 نیـز مـا کشـور و برخوردار بوده جهان سراسر در توجهی قابل

اراضی و همکاران که در در مطالعه . نیست مستثنی قاعده از این

 ،بر روي ورزشکاران مرد شهر قزوین انجـام شـده    1391سال 

ــار ســابقه  1/40نشــان داد کــه  % از ورزشــکاران حــداقل یــک ب

). 14( هــاي آنابولیــک را تجربــه نمــوده انــد مصــرف اســتروئید

ــین     ــروزا در ب ــواد نی ــرف م ــه مص ــک مطالع ــایج ی ــاس نت براس

هـا نسـبت بـه عـوارض     نورزشکاران مرد باال بوده و آگـاهی آ 

اي کـه  ). در مطالعـه 15( باشـد مواد نیروزا در سـطح پـایین مـی   

انجـام   2018و همکاران در عربستان در سـال   Alharbiتوسط 

ــه   ــان داد ک ــده نش ــرکت3/29ش ــتروئید% ش ــدگان، اس ــاي کنن ه

). همچنـین در مطالعـه دیگـري    16کردنـد ( آنابولیک مصرف مـی 

جزء بدنسـازان   ،وئید داشتندمصرف استربیشتر افرادي که سوء

تفریحی غیر رقابتی و یا افرادي بودند که براي مقاصد ظاهري و 

). بـا توجـه بـه    17کردنـد ( هـا اسـتفاده مـی   آرایشی از استروئید

 بررسـی  هـدف  بـا  مطالعـه  موارد پیشگفت و اهمیت موضوع این

 ورزشـکاران  در بـین  آنابولیـک وضعیت مصرف استروئیدهاي

 . انجام شد حیدریهتربتبدنساز شهرستان 

 هاروش 
ــه  ــن مطالع ــی  ای ــیفی مقطع ــال  توص ــارکت   1397در س ــا مش ب

هـا   بدنسازان مرد و زن شهرستان تربت حیدریه انجام شد. داده

ــق  ــا اســتفاده از پرسشــنامه محق ــف ب  -ســاخته در دو قســت: ال

قد، تحصیالت، سـابقه   وزن، جنس، سن،(اطالعات فردي از جمله 

اطالعات مربوط به نـوع مـاده نیـروزا و     -ب)، BMI قهرمانی، و

 جمع آوري گردید. هدف و نحوه مصرف آن 

. پایـایی  از طریق روایـی محتـوا تاییـد گردیـد     روایی پرسشنامه

اطالعات  .بدست آمد 85/0ابزار نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ 

مربوط به بدنسازان زن توسـط محقـق و اطالعـات مربـوط بـه      

 آوري شد. ط یک فرد آموزش دیده جمعبدنسازان مرد توس

 ،اي انجـام شـد   و چنـد مرحلـه   بـه شـیوه تصـادفی    گیـري نمونه

 10شهرســتان،  باشــگاه مختلــف ســطح 20بــین  از بطــوري کــه

اي  باشگاه مردانه به شـیوه تصـادفی خوشـه    10باشگاه زنانه و 

ــژوهش تعــداد   ــد. در ایــن پ پرسشــنامه در  285انتخــاب گردیدن

 274گان قرار داده شد کـه از ایـن تعـداد    دسترس مشارکت کنند

مورد تکمیل و برگشت داده شد. معیارهاي ورود شامل تمایل به 

-روز در هفته تمـرین در باشـگاه   4همکاري در مطالعه و حداقل 

بود. انصراف از ادامه همکاري معیـار خـروج    اندام پرورش هاي

آمـار   آوري و بـا اسـتفاده از  جمـع  از پس هااز مطالعه بود. داده

توصیفی (تعداد و درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی 
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 مـورد   16نسـخه   SPSS  آمـاري  افـزار  نـرم  (کاي دو) توسـط 

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 نتایج 
 )BMIو شــاخص تــوده بــدنی( میــانگین و انحــراف معیــار ســن

ــب  مشــارکت ــه ترتی ــدگان مــرد و زن ب و  22±1/2،  19±1/4کنن

ــود  13/21±5/2 و 1/5±61/26 ــکاران 10/22. بـــ % از ورزشـــ

ــردیپلم،   ــرد زی ــاز م ــپلم و 80/41بدنس ــیالت 10/36% دی % تحص

% از ورزشــکاران بدنســاز زن داراي 83/19دانشــگاهی داشــتند. 

% تحصیالت دانشگاهی 93/37% دیپلم و 42/24مدرك زیر دیپلم، 

 بودند.

هدف از مصرف مواد نیروزا در بین مشارکت کنندگان مـرد بـه   

) و %34/18( ) و افزایش وزن%90/20ترتیب ایجاد توده عضالنی(

ــالنی   ــوده عض ــاد ت ــکاران زن، ایج ــین ورزش ) و %41/22( در ب

 ). 1) بود (جدول %70/20( تناسب اندام

% زنان ورزشکار مصرف مواد نیـروزا  80/27مردان و  70/42%

داشــتند. بیشــترین میــزان مصـــرف مــواد نیــروزا در بـــین      

) و %74/29رد مربوط به استروئیدهاي آنابولیـک ( ورزشکاران م

 ) بود. آزمون کاي دو بـین سـابقه  %99/18در مرتبه بعد کراتین (

جنسـیت   تفکیـک  به نیروزا مواد مصرف با ورزشکاران قهرمانی

 ).p ˃05/0( داري نشان ندادارتباط معنی

همچنین بین جنسیت مشـارکت کننـدگان و نـوع مـاده نیـروزاي      

). بطوري کـه در  p ˂01/0دار مشاهده شد (معنی مصرفی رابطه

بین بدنسازان زن میزان مصرف مواد نیروزا به ترتیـب مربـوط   

) و در مرتبــه بعــد داروهــاي %40/16هــاي ویتــامینی (بــه مکمــل

 ).2) بود (جدول%80/13کاهنده وزن (

مصرف خوراکی مواد نیروزا در بین ورزشکاران بدنساز مرد و 

شـیوه مصـرف مـواد نیـروزا      3در جـدول  زن روش غالب بود. 

نشان داده شده است. همچنین بین شیوه مصرف مواد نیروزا و 

ــی    ــاط معن ــراد ارتب ــیت اف ــد جنس ــاهده نش  ) p ˃ 05/0( دار مش

 ).3(جدول 

 توزیع فراوانی هدف از مصرف مواد نیروزا در بین مشارکت کنندگان زن و مرد .1جدول 

 مردان زنان
 روزاهدف از مصرف مواد نی

 تعداد درصد تعداد درصد

 افزایش انرژي 10 31/6 7 03/6

 توده عضالنی 33 90/20 26 41/22

 چربی سوزي 18 40/11 20 23/17

 قهرمانی 21 30/13 12 33/10

 هاي غذاییمکمل 8 10/5 6 20/5

 تناسب اندام 20 64/12 24 70/20

 افزایش استقامت 19 01/12 16 80/13

 افزایش وزن 29 34/18 5 30/4

 جمع 158 100 116 100
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 ارتباط نوع ماده نیروزاي مصرفی با جنسیت مشارکت کنندگان .2جدول 

 نوع ماده نیروزاي مصرفی
 زنان مردان

P – value* 

 درصد تعداد درصد تعداد

  50/9 11 74/29 47 استروئیدهاي آنابولیک

  71/1 2 06/5 8 هامحرك

  80/13 16 70/5 9 وزن داروهاي کاهنده

  03/6 7 06/5 8 هاي کلسیممکمل

  05/12 14 99/18 30 کراتین

 001/0 40/16 19 06/5 8 هاي ویتامینمکمل

  20/11 13 70/5 9 هاي پروتئینیمکمل

  05/12 14 44/4 7 هاکربوهیدرات

L-20/5 6 17/3 5 کارنتین  

  60/2 3 80/3 6 بوتیراتبتاهیدروکسیل

  03/6 7 32/6 10 زاهاي انرژينوشیدنی

  43/3 4 96/6 11 کورتیکواستروئیدها

  100 116 100 158 جمع

 آزمون کاي دو *   

 ارتباط شیوه مصرف مواد نیروزا با جنسیت مشارکت کنندگان .3جدول 

 شیوه مصرف مواد نیروزا
 زنان  مردان 

P value 
 درصد تعداد درصد تعداد

  40/41 48 97/37 60 خوراکی

 351/0 70/26 31 81/34 55 تزریقی

  90/31 37 22/27 43 هر دو

  100 116 100 158 جمع
 

 بحث   
هـاي مشـابه در داخـل و    مقایسه نتایج این پژوهش بـا پـژوهش  

خارج از کشور نشان داد که میـزان مصـرف مـواد نیـروزا بـاال      

هــاي ). همــین امــر ضــرورت برنامــه   12 ،11 ،6 ،4 ،1اســت (

 هاي مناسب و کافی را بیشتر می نماید.   گیرانه و آموزشپیش

هـا  به نظر می رسد توجه بیش از حد مسئولین و مربیان باشگاه

به نتایج مسابقات و از طرف دیگـر بهبـود ظـاهر بـدن، افـزایش      

توده عضالنی، افزایش وزن در آقایان و کـاهش وزن در زنـان،   

روزا و گاهـا  نداشتن آگـاهی کـافی در مـورد عـوارض مـواد نیـ      

تشویق مربیان به مصرف این مـواد و حتـی در دسـترس قـرار     

دادن این مواد توسط مربی، از جمله مسائلی است که باعث شده 
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است تا بدنسازان به سمت مصرف مواد نیروزا بیشـتر گـرایش   

پیدا کنند. نارضایتی از وضعیت ظاهري و وزن بدن، یکـی دیگـر   

هـاي  از جملـه اسـتروئید  از عواملی مهـم مصـرف مـواد نیـروزا     

). بـه نظـر مـی رسـد     18باشد (آنابولیک در بین ورزشکاران می

هدف عمده مصرف این مـواد افـزایش تـوده عضـالنی و بهبـود      

باشد. بطوري که براساس نتایج ایـن پـژوهش   شکل ظاهري بدن 

طور تناسـب   نیاکثریت مردان جهت افزایش توده عضالنی و هم

اده می نمودند که این یافتـه همسـو بـا    اندام از مواد نیروزا استف

اراضی و صالحی است که در بین بدنسازان مـرد   نتایج پژوهش

دهـد کـه   شهر قزوین انجام گرفت. نتایج مطالعه آنان نشـان مـی  

هـاي  هدف اصلی مصرف مواد نیـروزا بـه خصـوص اسـتروئید    

آنابولیک به ترتیـب افـزایش قـدرت، تـوده عضـالنی، سـرعت و       

). همچنین نتایج مطالعه مدنی و همکاران 14ست (استقامت بوده ا

ــال   ــه در س ــزان   1395ک ــی می ــدف بررس ــا ه ــدرعباس ب  در بن

 در آن اثـرات  از آگـاهی  و آنابولیـک  ستروئیدهايا سوءمصرف

ایران انجام گرفـت نشـان داد؛ هـدف     در جنوب مرد ورزشکاران

اصلی ورزشکاران بدنساز از مصـرف مـواد نیـروزا بـه ترتیـب      

م، افزایش قدرت بدنی و رسیدن به قهرمانی می باشد تناسب اندا

)19 .( 

در سایر مطالعات نیز هدف اصـلی از مصـرف مـواد نیـروزا در     

بین بدنسازان افزایش توده عضـالنی و همینطـور تناسـب انـدام     

 ). 20 ،16ذکر گردیده است (

در این میان زنان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ترویج ظاهر 

خـورد  هاي اخیر به میزان زیادي به چشم میدر سال الغر اندام

و این افراد به شدت تمایل به کاهش وزن و چربی بـدن و ایجـاد   

یابی بـه ایـن هـدف از     تناسب در اندام خود دارند که جهت دست

زنند، کـه اسـتفاده   روي ناآگاهی دست به هر اقدام خطرناکی می

ا یکی از این اقـدامات  هها و ویتامیناز مواد نیروزا از جمله مکمل

 ). 21باشد (می

، میـــزان مصـــرف مـــواد نیـــروزا بـــویژه، براســـاس شـــواهد

اسـتروئیدهاي آنابولیـک در بـین ورزشـکاران بدنسـاز افـزایش       

داشته است. حتی برخی از تحقیقات نیز نشـان دهنـده اطالعـات    

اندك پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی از عـوارض مصـرف   

از دانشجویان کشـور از مـواد    %4/8). 22( باشدمواد نیروزا می

). همچنـین میـزان مصـرف مـواد     18نیروزا استفاده نموده انـد ( 

هاي آنابولیک در بین ورزشـکاران   نیروزا به خصوص استروئید

ــین 9/41ي بدنســازي و پــرورش انــدام کشــور   رشــته % و در ب

 ). 12 باشد ( % می4/15ورزشکاران بدنساز زن 

یزان مصرف مواد نیروزا بـه خصـوص   در مطالعه حاضر نیز م

ــرد   اســتروئید ــین ورزشــکاران بدنســاز م ــک در ب ــاي آنابولی ه

اي  مطالعه ) بود. در%50/9) و ورزشکاران بدنساز زن (74/29%(

ورزشکار سنگاپوري  160بر روي  و همکاران  Salterکه توسط 

% از مشــارکت کننــدگان از مــواد 77انجــام شــده مشــخص شــد 

ــوص   ــه خصـ ــروزا بـ ــتفاده  نیـ ــک اسـ ــتروئیدهاي آنابولیـ  اسـ

کاشی و همکاران میزان مصرف مواد  در مطالعه ).22( ردندگمی

ــکاران   ــین ورزشـ ــروزا در بـ ــدها از 34%  و 54/7نیـ % از واحـ

و   ). اراضـی 12هـاي آنابولیـک اسـتفاده مـی نمودنـد (      استروئید

ي که بر روي ورزشکاران بدنساز شهر فاضل بازیار در مطالعه

گردید میزان باالي مصرف مـواد نیـروزا را گـزارش     کرج انجام

همچنین بیشترین نحوه مصرف مواد نیروزا در ایـن   .)23دادند (

مطالعه به صورت خوراکی و مشابه با نتیجه مطالعـه اراضـی و   

 ). 23، 4حسینی بود (

 سوءمصــرف میــزان افــزایش مهمتــرین دالیــل  کلــی بطــور

 عضــالنی تــوده بــه نامتعــارف تمایــل آنابولیــک، اســتروئیدهاي

 میـانبر  بـا  قهرمانی سکوي به رسیدن بهتر، تسریع ظاهر بیشتر،

عـوارض   و اثرات مورد در کافی مواد، عدم شناخت این مصرف

 این .است دوستان اغواکننده و مالحظه قابل تاثیر ها، آن جانبی

 را به مربوطه مسوالن و دولت بیشتر هرچه توجه لزوم ها یافته

 .دهد می نشان آنابولیک تروئیدهاياس مصرفسوء مسئله

 گیرينتیجه 
 در آنابولیـک  استروئیدهاي باالي میزان از حاکی حاضر مطالعه

 و رسـانی اطـالع  عـدم  کـه  اسـت  حیدریهتربت شهر ورزشکاران

 و مـواد  مصـرف سـوء  بـه  منجـر  توانـد  مـی  مناسب هاي توصیه
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 هــاي برنامــه بــه توجــه بنــابراین،. شــود دارو مصــرف افــزایش

 .است ضروري ورزشکاران براي تمرینی و یريپیشگ

 و قدردانی تشکر 
ایـــــن مقالـــــه از طـــــرح تحقیقـــــاتی بـــــا کـــــد اخـــــالق 

IR.THUMS.RES.1395.56  ــوراي ــده در شــ ــویب شــ ، تصــ

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربـت حیدریـه اسـتخراج شـده     

است. از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه جهت حمایت مـالی  

انـد  در انجام این پژوهش با ما همکاري داشـته و کلیه افرادي که 

 .کمال تشکر و قدردانی را داریم

 تضاد منافع 

در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
مفهوم پردازي و طراحی مطالعه یا جمـع آوري داده هـا و...:   ) 1(

 بیدکتر سمانه کاخکی ، حمیده یعقو

) تهیه پیش نویس مقاله یا بازبینی ان: حمیـده یعقـوبی ، دکتـر    2(

 سمانه کاخکی ، طاهره سربوزي حسین آبادي 

) تائید نهایی دستنوشته قبل از ارسال به مجله: حمیده یعقوبی 3(

 ، دکتر سمانه کاخکی، طاهره سربوزي حسین آبادي.
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   Abstract 

 Background & Aim: The abuse of anabolic steroid is known as a major problem in 
many sport fields especially body building. On the other hands, anabolic 
steroids misuse might lead to serious and sometimes life-threatening health problems 
such as kidney, liver damage and cardiovascular disease. This study was performed 
to survey the analysis of anabolic steroids consumption among male and female athletes 
in Torbat Heydariyeh clubs. 

Methods: The present research is a descriptive-cross sectional study. The statistical 
society included 274 men and women athletes. Instruments used in surveying include a 
self-made questionnaire. The statistical analysis of the study was done through SPSS 16 
software and the collected data were analyzed through descriptive statistics (frequency, 
percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (chi-square) was also 
used for data analysis. 

Results: Data analysis showed the frequency of anabolic steroid abuse scored the 
highest among male subjects and the frequency of vitamin supplements was the most 
commonly consumed among female counterparts. 

Conclusion: The present study revealed high consumption of anabolic steroids among 
athletes in Torbat Heydariyeh city. On the other hands, lack of information and proper 
advice can lead to abuse of drugs. Thus, this is necessary to consider preventive and 
training programs for the athletes. 
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