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Background: The most sensitive and widely used liver enzymes for 
detecting are the aminotransferases. The purpose of this study was to 

evaluate the effects of diving effect of male scuba divers in different 

depth on aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotrans-

ferase (ALT). 

Materials and Methods: 12 members of the Red Crescent and rescue 
divers recruited voluntarily from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 

Province , with an average age of 28.83 ± 2.63 years, weight 77.5 ± 

7.16 kg ,and height 175.33 ± 2.88 cm participated in this study.To 

perform this research project, a pre-test and post-test group with re-

peated measures was used to test the first day of the depth of 10 m, 

the second day in a depth of 20 meters and the third day in a depth of 

30 meters for 20 minutes by the 40 to 50% heart rate reserve as they 

sweep diving. Participants at a height of three meters to the water 

level had safety stop for five minutes. Before and after diving seven 

cc bloods were taken from all subjects. In order to analysis of data 

mean and standard deviation were used and inferential statistics anal-

ysis of variance with repeated measures was used to evaluate the nor-

mal distribution. 

Results: Increase environment pressure caused by Scuba deep Div-
ing had no significant effect on serum AST (p > 0.05). Also, increase 

environment pressure was significant impact on serum ALT from 

Scuba Diving (p < 0.05); so that, serum ALT in the depths of 20 and 

30 meters was significantly reduced compared to the depth of 10 me-

ters. Also diving regardless of pressure (depth) no significant effect 

on serum ALT (p > 0.05).  

Keywords: scuba diving, alanine aminotransferase, aspartate ami-

notransferase  
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های تشخیصی کبد، آمینوترانسفرازها هستند. هدف از ایرن           ترین آنزیم   ترین و پرمصرف    حساسمقدمه:   

( و آوپارتا  آمینوتررانسرفرراز        ALTتحقیق برروی اثر غواصی در اعماق مختلف بر آالنین ترانسفراز )           

(AST)  .مردان غواص بود 

نفر از غواصان جمعیت هالل احمر و امداد و نجا  اوتان که یلویه    25بدین منظور   ها:     مواد و روش  

کیلوگررم و درد        6662 ± 6626وال، وزن  58681 ± 5661طور داوطلب با میان ین ون  و بویراحمد به 

متر در این تحقیق شرکت کردند. در اجرای این تحقیق طرر  یرك گرروهری          وانتی262611 ± 5688

ها در روز اول در         های تکراری مورداوتفاد  درار گرفت آزمودنی       گیری  آزمون با انداز     آزمون و پس    پیش

ترا     11ددیقه با شد   51متر به مد   11متر و روز ووم در عمق  51متر، روز دوم در عمق       21عمق  

ها در ارترفراس وره           صور  رفت و برگشت غواصی کردند. آزمودنی         ای به   درصد ضربان دلب ذخیر      21

هرا     متری تا وطح آب به مد  پنج ددیقه ویفتی اوتاپ داشتند. دبل و پس از غواصی از همه آزمودنی                  

ها از میان ین و انحراف معیار و در            گیری به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته           وی خون   هفت وی 

های تکراری جهت برروی توزیع طبیرعری          گیری  بخش آمار اوتنباطی از آزمون تحلیل واریانس با انداز         

 (. p > 1612ها اوتفاد  گردید ) یافته

وررمری    ASTداری بر وطح  افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر معنی         ها:     يافته

داری برر       (. همچنین، افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر معنی      p  <  1612ندارد )  

طرور   متر به 11و  51ورمی در اعماق  ALTکه وطح  طوری (، به p  >  1612ورمی دارد )  ALTوطح  

نرظرر از        یابد. همچنین فعالیت بدنی حین غواصی صرف         متر کاهش می    21داری نسبت به عمق       معنی

 (. p < 1612ورمی ندارد ) ALTداری بر وطح  میزان افزایش فشار )عمق( اثر معنی

دار در    متر وبب تغییر معنی 11تا  21رود تغییر در عمق غواصی در محدود   به نظر می    گیری:   نتیجه

 شود.  وطح ورمی دو آنزیم کبدی نمی

 غواصی، آالنین ترانسفراز، آوپارتا  آمینوترانسفراز ها:  کلید واژه
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صور  هم انی درآمد  و به شکل                                           امروز  ورزش غواصی تفریحی به                                   
ای در بسیاری از کشورهای جهان فعالیتی مفید، مفر ،                                                                                گسترد       

 .    2بخش و نیز منبع درآمد در صنعت اکوتوریسم شد  اوت                                                                                ل     
های غواصی، غواصی با تجهیزا  تنفسی زیر آب                                                                  یکی از روش                

 مقدمه     

صور  تفریحی، پرطرفدارترین بخش غواصی                                                   غواصی در اعماق به                       
باشد. غواصی عالو  بر اینکه کاربردهای صنعتی،                                                                    در جهان می                

شود.          پ وهشی و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام می                                                                              
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غواصی اوکوبا اوت. در این روش غواص با همرا  داشتن هوای                                                                                 
فشرد  تنفسی که درون ویلندر غواصی ذخیر  شد  اوت به زیر آب                                                                                

شود افراد                 طور که مشاهد  می                           . همان         5و         1کند             رفته و غواصی می                     
ای با دنیای زیر                           صور  حرفه               صور  تفریحی و چه به                               بسیاری چه به                

باشند. هن ام ورود                           آب و مسا ل و مشکال  مربو  به آن درگیر می                                                           
آید         ای که برای غواص به وجود می                                            به دنیای زیر آب اولین مس له                                       

باشد که این افزایش فشار محیطی                                                     افزایش فشار محیطی می                              
تواند بر کارایی فیزیولوژیکی بدن او ت ثیراتی را داشته باشد و                                                                                             می  

چنانچه غواص به این ت ثیرا  آگاهی نداشته باشد، مشکال  و                                                                                   
 . تمامی            1-6آید             صدما  فیزیولوژیکی خاصی برای او به وجود می                                                       

مشکال  به وجود آمد  در اعماق آب ناشی از افزایش فشار محیطی                                                                                
های پرشد  از گاز در داخل                                          بود  که روی گازهای تنفسی و محی                                              

  .  6و     8گ ارد           بدن ت ثیر می            
با توجه به این افزایش فشار این احتمال وجود دارد که ویستم                                                                                          
کبدی تحت فشار درار گرفته و دوتخوش تغییراتی گردد. فعالیت                                                                                 

های پرفشار یك جنبه مهم در فیزیولوژی                                                       ترانس آمینازها در محی                             
های         ترین آنزیم                ترین و پرمصرف                        . حساس         3باشد              غواصی می          

تشخیصی کبد، آمینوترانسفرازها هستند. تعدادی از مطالعا  افزایش                                                                            
و       (AST)های کبدی م ل آوپارتا  آمینوترانسفراز                                                    در فعالیت آنزیم                   

را در طول و بعد از غواصی مشاهد                                                    (ALT)آالنین آمینوترانسفراز                          
  .  3و     21کردند         
ALT                                                              یا ترانس آمیناز پیروویك گلوتامیك ورم(S PT)       و
AST                                                 یا ترانس آمیناز اگزالواوتیك ورم(S OT)                 در تشخی
  .  21-21گیرد          های کبدی مورد اوتفاد  درار می                               بیماری      

متری          111-561های کبدی در اعماق                                   تغییرا  در فعالیت آنزیم                               
تواند مربو  به اوترس                                  مشاهد  شد. این افزایش تا حدودی می                                                   

 . اما در تحقیقا  دی ری                                   21روانی باشد تا ت ثیرا  فیزیولوژیکی                                                 
شناوی در                    نشان دادند که به دنبال غواصی تغییرا  ریخت                                                                     

تواند ناشی از دیستروفی بافت                                         های کبدی مشاهد  شد که می                                      ولول    
 . در تحقیق دی ری مشاهد  شد که وطو                                                        8و         21کبدی باشد                 

ALT         وAST                   برابر مقادیر پایه به دنبال غواصی                                                      2تا حدود
( نیز         5125 . در تحقیق دین  و همکاران )                                            21افزایش نشان داد                           

مشاهد  کردند که                           ALTو         ASTافزایش معناداری در وطو                                      
های اندوتلیال                     دهند  انسداد جریان خون و آویب به ولول                                                             نشان    

  .  22باشد          بافت می       
با توجه به هزینه باالی ووایل و تجهیزا  غواصی، تحقیقا  زیادی                                                                            

ی غواصی صور  ن رفته اوت و نتایج تحقیقا  موجود ضد                                                                     درزمینه       
و نقی  هستند با توجه به مودعیت جغرافیایی ایران و اهمیت                                                                                        
غواصی در این کشور همچنین نبودن راهنمای ددیق و اوتانداردی                                                                              

  -های غواصی برای افراد دارای اختالال  دلبی                                                        جهت تدوین برنامه                    
عرودی، فشار خونی و تن ی عرودی و همچنین مشخ  نبودن                                                                               

ترین عمق برای انجام تمرین و فعالیت بدنی بنابراین مطالعه                                                                                 مناوب     
ددیقه غواصی در                        51حاضر به دنبال پاو  به این و ال اوت که آیا                                                               

داری بر مقادیر ورمی آالنین                                       متر دریا اثر معنی                           11و         51،     21اعماق         
کبدی          (AST)و آوپارتا  آمینوترانسفراز                                       (ALT)آمینوترانسفراز                  

دارد. همچنین آیا تفاوتی بین حرکت و بدون حرکت ایستادن در                                                                                     
 متر دریا وجود دارد                      11و     51،   21اعماق       

 ها    مواد و روش          
باشد. جامعه آماری                           روش مطالعه از نوس کاربردی و نیمه تجربی می                                                           

تحقیق حاضر را غواصان تیم امداد و نجا  هالل احمر اوتان                                                                                      
نفر از جامعه آماری                              25کهکیلویه و بویر احمد تشکیل دادند. تعداد                                                           

صور  تصادفی و پس از پر کردن پروشنامه والمت و فرم                                                                                     به  
 عنوان نمونه آماری انتخاب خواهند شد.                                     نامه آگاهانه به                 رضایت     

متغیرهای مستقل در این تحقیق افزایش فشار محیطی ناشی از                                                                                   
متر دریا بود. متغیرهای وابسته                                               11،     51،     21غواصی در اعماق                          

 های آالنین ترانسفراز و آوپارتا  آمینوترانسفراز کبدی اوت.                                                         آنزیم     
جهت اجرای تحقیق پس از تهیه و توزیع کاربرگه اعالم آمادگی                                                                                    

عنوان           نفر به            25تعداد افراد داوطلب مشخ  شد که از آن تعداد                                                                   
های اطالعا                   نمونه آماری انتخاب گردید. پس از پر کردن کاربرگه                                                                 

ها        نامه آگاهانه متغیرهای همچون وزن و دد آزمودنی                                                              فردی و رضایت                
ها بر اواس                    گیری شد. وپس آزمودنی                              ها انداز                توان هوازی آزمودنی                      

نفر  تقسیم شدند. اجرای                                    توان هوازی به دو گرو  همسان شش                                                
های آزاد دشم انجام شد. جهت                                            تحقیق حاضر در وطح دریا در آب                                          

گیری به عمل آمد                           ها خون            اجرای این تحقیق در ابتدا از همه آزمودنی                                               
  21ددیقه در عمق                        51)در وضعیت ناشتا( در ادامه گرو  یك به مد                                                             

گیرند و گرو  دو در این عمق به                                                 گونه حرکتی درار می                            متر بدون هی                 
صور  رفت و برگشتی                             متری به             51ددیقه در یك مسافت                               51مد        

ددیقه هر دو گرو  به وطح آب                                              51کنند، پس از پایان                                 غواصی می          
  18واعت بعد همچنین                   51گیری به عمل آمد.                    آیند و مجدداا خون                     می  

  11و         51ها در اعماق                       واعت بعد همانند جلسه اول تمامی آزمودنی                                                    
متر غواصی نمود و مشابه با این جلسه دبل و بعد از غواصی از تمامی                                                                

گیری به عمل آمد. الزم به ذکر اوت که از غواصان گرو                                                                              ها خون            آن  
حداک ر ضربان دلب در یك                                        61-21دو خواوته شد که با شد                                           

متری غواصی نمایند. تمام شرای  محیطی شامل نقطه                                                                   51مسافت         
جغرافیایی، دمای آب، زمان غوص رفتن و نیز تجهیزا  مورد اوتفاد                                                                         

ها و اعماق مختلف غواصی یکسان بود.                                                     غواصی برای همه آزمودنی                            
واخت کشور                 Sherwood Scubaتجهیزا  غواصی مورد اوتفاد                                     

 امریکا بود.           
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 های آالنین ترانسفراز و آوپارتا  آمینوترانسفراز  اثر غواصی بر میزان آنزیم

  522-561صفحا   -1شمار   -1دور   -2131زمستان 

 

  SPSSافزار             ها از نرم                 در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داد                                                      
ها از میان ین و                             اوتفاد  شد. برای توصیف آماری داد                                                    52نسخه        

انحراف معیار و برای آمار اوتنباطی از آزمون تحلیل واریانس با                                                                                         
(   p          1612داری )            های تکراری اوتفاد  شد. وطح معنی                                             گیری        انداز       

 در نظر گرفته شد.                

 ها    يافته     
  58681    ±     5661ها دارای میان ین ونی                                      در این تحقیق آزمودنی                            

  6626متر و میان ین وزن                               وانتی         262611±         5688وال، میان ین دد                       
گیری شد  ورمی                       مقادیر انداز                    2کیلوگرم بودند در جدول                                   ±6662     

ها در اعماق مختلف، دبل و بعد از غواصی ارا ه شد  اوت.                                                                                        آنزیم     
دهد که          نشان می         5های تحقیق در جدول                     نتایج تجزیه و تحلیل یافته                           

داری          افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر معنی                                                                            
(. همچنین فعالیت بدنی                               p          1616ورمی ندارد )                    ASTبر وطح            

داری          نظر از میزان افزایش فشار )عمق( اثر معنی                                                         حین غواصی صرف                 
(. از طرف دی ر نتایج این                                    p          1622ورمی نداشت )                    ASTبر وطح            

داری بین عمق و فعالیت بدنی را نشان نداد )                                                                     جدول تعامل معنی                   
1623          p             رو افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی اثر                                                                (. از این
 . ورمی مردان غواص نداشت                       ASTداری بر تغییرا                    معنی    

 بالفاصله بعد از غواصی قبل از غواصی متغیرها فعالیت

 متر 21عمق 

AST 1656±51681 6612±51681 

ALT 3651±11661 1656±11661 

ALP 53618±281681 11621±268651 

 متر 51عمق 

AST 5611±23661 5661±23661 

ALT 2613±55681 2611±55611 

ALP 53611±285681 52666±282661 

 متر 11عمق 

AST 5666±23681 2622±55651 

ALT 6631±51611 6666±55611 

ALP 56611±263611 11661±263681  

 )نتایج بر اواس میان ین و انحراف اوتاندارد گزارش شد  اوت(                                                          ورمی در اعماق مختلف                     ASTو     ALTمقادیر        :   2جدول      

 داری سطح معنی F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات

 5 28651 226616 عمق
2618 1616 

 8 21661 81686 خطا

 2 3661 3661 فعالیت بدنی
1616 1622 

 1 1621 25621 خطا

 5 1661 6656 تعامل عمق و فعالیت بدنی
1622 1623 

 8 6621 25616 خطا

نشان          1های تحقیق در جدول                               همچنین نتایج تجزیه و تحلیل یافته                                          
دهد که افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر                                                                                    می  

که        طوری        (، به       p          16111ورمی دارد )                   ALTداری بر وطح                       معنی    
)   51ورمی در اعماق                 ALTدهد که وطح              نشان می         1نتایج جدول              

1615          p         11( و           ( 16118متر          p      به )              داری نسبت به                      طور معنی
یابد. همچنین فعالیت بدنی حین غواصی                                                    متر کاهش می                   21عمق       
داری بر وطح                     نظر از میزان افزایش فشار )عمق( اثر معنی                                                               صرف   
ALT                    ( 1661ورمی ندارد          p                                              از طرف دی ر نتایج این جدول )

(   p          1612داری بین عمق و فعالیت بدنی را نشان داد )                                                              تعامل معنی            

داری بر تغییرا                          ل ا افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی اثر معنی                                                            
ALT                         .ورمی مردان غواص داشت 

 گیری بحث و نتیجه
هدف کلی مطالعه حاضر برروی اثر یك دور  غواصی در اعماق               

های آالنین ترانسفراز و آوپارتا              مختلف بر میزان آنزیم       
باشد. نتایج پ وهش حاضر       آمینوترانسفراز کبدی مردان غواص می     

نشان داد، افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر             
ورمی مردان غواص ندارد. همچنین،        ASTداری بر وطح       معنی

داری   افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر معنی          
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که وطح    طوری  ورمی مردان غواص داشت، به        ALTبر وطح    
ALT       داری نسبت به     طور معنی   متر به   11و    51ورمی در اعماق
یابد. همچنین فعالیت بدنی حین غواصی         متر کاهش می    21عمق  
داری بر وطح     نظر از میزان افزایش فشار )عمق( اثر معنی            صرف
ALT .ورمی مردان غواص نداشت 

مطالعا  مختلفی در رابطه با غواصی صور  گرفته اوت که اغلب             
به برروی تغییرا  حداک ر اکسی ن مصرفی و ضربان دلب                  

طور که در تحقیقا  دبلی اشار  شد  اوت           شد  اوت. همان    پرداخته
باشد.   آمیناز یك جنبه مهم از فیزیولوژی غواصی می          فعالیت ترانس 

های ورمی    تعدادی از مقاال  اشار  کردند که افزایش فعالیت آنزیم         
در طول و بعد از غواصی از مسیرهای مهم             ASTو    ALTم ل  

 . در تحقیقی نشان    3و    21باشد     وی نال پاتوفیزیولوژی غواصی می   
تواند ناشی از اوترس      های کبدی می    داد که تغییرا  فعالیت آنزیم     

روانی باشد که افراد هن ام غواصی به دلیل درار گرفتن طوالنی               
 . برخالف تحقیق ما 8و  22باشد تا اثرا  ناشی از گاز پرفشار هلیم  

که نشان داد که افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق               
 ALTندارد، اما ت ثیر معناداری بر          ASTداری بر     دریا اثر معنی  

ها در بیماران کاهش وریع        داشت، نشان داد که فعالیت این آنزیم       
متر   2861واعت بازگشت از محی  پرفشار در عمق          18فشار بعد از    

ها همرا  با      افزایش نشان داد. که در بسیاری موارد این افزایش            
 . بعالو  برخالف تحقیق ما، به دنبال یك         21های داپلر بود       حباب

ها دید  شد که       مد  افزایش فعالیت این آنزیم       دور  غواصی کوتا   
 . در تحقیق   26تواند منجر به تغییرا  عملکردی در کبد گردد             می

( نشان داد که افزایش وطو  آنزیمی          5125دینچو و همکاران )    
باالتر از حد طبیعی بهن ام درار گرفتن در یك محی  پرفشار                  

تواند   تواند اوترس فشاری را وی نال دهی کرد  و این شرای  می            می
 . همچنین در   22برای افراد در معرض این شرای  مهم تلقی شود            

ها به دنبال انجام       تحقیقی نشان داد  شد که افزایش این آنزیم           
درصد افراد غواص دید  شد. که این افزایش          61غواصی در بیش از     

کنند  تخریب گسترد  ویستمی به همرا            آنزیمی اواوا  منعکس   
  .26و  28باشد   دید  می های آویب آویب ثانویه به اندوتلیوم ارگان

( تغییرا  همودینامیك ناشی از غواصی       5116بوووگز و همکاران )   
ها   تفریحی را برروی نمودند. یك واعت بعد از غواصی میکرو حباب          

ها شناوایی شد. حجم دهلیز چپ و بطن            در دهلیز راوت دلب آن     
ای بعد از غواصی کاهش یافته بود. ضربان           مالحظه  طور دابل   چپ به 

ای کاهش یافته بود. پر        دلب بعد از غواصی افزایش و حجم ضربه         
ی انقباض دهلیز افزایش یافته بود. حجم         وویله  شدن بطن چپ به   

ها بدون تغییر ماند  بود اما افزایش فشار بطن            حفر  راوت دلب آن   
گیری کردند تغییرا      ها نتیجه   راوت و دهلیز راوت مشاهد  شد. آن      

باشد و دو     همودینامیك در یك واعت پس از غواصی بسیار زیاد می          
اند از آمبولی گاز     تواند این تغییرا  را توضیح دهد که عبار  عامل می 

وویله گاز نیتروژن غیراشباس به وجود           ( که به   V Eویاهرگی ) 
 . 22ور شدن در آب        آید و کاهش پالومای خون هن ام غوطه         می

در اعماق    ASTهمچنین، نتایج تحقیق نشان داد که میزان تغییرا          
دهد که    مختلف در تعامل با فعالیت بدنی متفاو  نبود و نشان می             

نداشت. اما    ASTتعامل عمق و فعالیت بدنی ت ثیری بر تغییرا             
در اعماق مختلف به همرا  فعالیت بدنی             ALTمیزان تغییرا     

دهد که عمق در تعامل با فعالیت بدنی             متفاو  بود و نشان می      
 51و    21ها بین عمق      دارد، که این تفاو      ASTت ثیری بر تغییرا     

 دار بود. متر معنی 11و  21متر و همچنین بین عمق 
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 داری سطح معنی F درجه آزادی میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات

 5 231651 188616 عمق
21621 16111 

 8 21628 228621 خطا

 2 1611 1611 فعالیت بدنی
1625 1661 

 1 5618 3621 خطا

 5 1621 6651 تعامل عمق و فعالیت بدنی
6622 1612 

 8 1611 1616 خطا
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 داری سطح معنی میانگین تفاوت عمق عمق

21 
51 8651 1615 

11 6631 16118 

51 11 2611- 1612 
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 ت ثیر برنامه آموزشی والمت کمر بر میزان درد و وطح ناتوانی 

بر   11و    51،  21در این تحقیق نشان داد  شد که غواصی در اعماق           
های تشخی  آویب کبدی ت ثیری نداشته اوت. هرچند               آنزیم

داری   افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در اعماق دریا اثر معنی           
نظر از عمق     ورمی مردان غواص داشت، ولی صرف       ALTبر وطح   

ورمی ندارد.    ALTداری بر وطح      فعالیت انجام غواصی اثر معنی     
گیری کرد که غواصی در این اعماق ممکن اوت آثار            توان نتیجه   می

گردد که در تحقیقا       باری بر کبد نداشته باشد. ل ا پیشنهاد می         زیان
های تشخی  آویب کبدی که در        آیند  ت ثیر اعماق بیشتر بر آنزیم     
 تر برروی گردد. های طوالنی کارهای نظامی و صنعتی در زمان

 تقدير و تشکر
این تحقیق با کمك غواصان جمعیت هالل احمر و امداد و نجا               
اوتان کهکیلویه و بویراحمد به انجام روید و نویسندگان کمال               

 تشکر را از این عزیزان دارند.
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