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با توجه به مصرف زیاد مکملهای غذایی و ضرورت شناخت عوامل موثر بر مصرف جهت
طراحی مداخالت اثربخش ،هدف مطالعه مروری حاضر این است که مشخص نماید در
مطالعات انجام شده بر روی افراد بزرگسال سالم بین سالهای  1996تا  ،2020عوامل موثر
بر مصرف مکملهای غذایی چه بوده است؟

مواد و روشها
مطالعه حاضر با بررسی  584مقاله مربوط به  24سال اخیر و حاصل از جستجو در
پایگاههای اطالعاتی Springer, Cochrane, Embase, Scopus, PubMed, Science Direct
 Medlib, Magiran, SID,و موتور جستجوی  Google Scholarانجام شد .بر اساس
راهنمای  54 ،PRISMAمقاله انتخاب و بررسی شد.

یافتهها
اکثر مطالعات مقطعی و کوهورت نشان دهنده تاثیر جنسیت ،تحصیالت و سن بر مصرف
مکملهای غذایی میباشند .ت نها کارآزمایی انجام شده حاکی از تاثیر جنسیت و تنها مطالعه
مروری نشان دهنده تاثیر جنسیت ،سن ،تحصیالت و درآمد است .زنان بیشتر از مردان،
مکمل مصرف میکنند .با افزایش تحصیالت ،سن ،فعالیت فیزیکی  ،توده بدنی و درآمد
مصرف مکملهای غذایی افزایش مییابد .عوامل دیگری نظیر مصرف سیگار ،نژاد و قومیت،
ابتال به بیماریهای مزمن ،مصرف الکل ،سکونت در کالنشهرها ،تاهل ،سبک زندگی،
سالمت درک شده و آگاهی بهداشتی باالتر ،مصرف دارو و خودکارآمدی نیز بر مصرف موثر
بوده است.

نتیجهگیری
مطالعات ،محدود به بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافی با مصرف بوده و به عواملی مانند
آگاهی و باورهای افراد در مورد مصرف کمتر پرداخته شده است .به منظور دستیابی به نتایج
قطعیتر و افزایش کارآیی مداخالت در زمینه مصرف مکملها ،انجام مطالعات آیندهنگر و
مداخلهای ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژهها
مکملهای غذایی ،مروری ،شیوع ،دموگرافی
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شواهد موجود ()1996-2020

حسینی و همکاران

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی

مطالعات متعادد نشاان داده اسات کاه مصارف مکملهاای

 Owensو همکاران ،نیز مشخص شاد کاه خطار درک شاده

غذایی نظیر مولتی ویتامین و امالح در جمعیت بزرگساال رو

عوارض جانبی یا تداخالت دارویی مکملهای غاذایی توسا

بااه افاازایش اساات ( .)1بطااور مثااال در مطالعااه  Knapikو

شاارکتکنندگان در حااد پااایینی قاارار دارد ( .)12در واقااع،

همکاران  73درصد ( ،)2در مطالعه  Gahcheو همکاران 70

مصرف این مکملها برای یک فرد ساالمی کاه دارای تغذیاه

درصد ( ،)3در مطالعاه  sekhriو  68/3 kaurدرصاد (،)4

مناسا اساات ،لزومای ناادارد و دریافاات بایش از حااد آنهااا

در مطالعااااااه  Gikwaو همکاااااااران  64/7درصااااااد از

میتواند اثرات جانبی و عوارض سوئی بر بدن داشته باشد .به

شاارکتکنندگان ( )5و در مطالعااه  Sotoudehو همکاااران

طور مثال ،در مطالعه  Gellerو همکاران مشخص شد ساالنه

 43/2درصد زنان و  20/4درصد مردان مکمل غذایی مصرف

حدود  23هازار ویزیات بخاش اورژاناد در ایااالت متحاده

میکردند ( .)6همچنین میزان مصارف در مطالعاه  Baygiو

مربوط به عوارض جانبی مکملهای غذایی و عمدتاً تظاهرات

همکاران  53/8درصد ( )7و در مطالعه نجمآباادی و نجاومی

قلبای عروقای اساات ( .)13در مطالعااه  Murusuو همکاااران

 41/9درصد بوده است ( .)1شایعترین مکملهاای مصارفی،

مشخص شد که مصرف برخی از ویتامینها و مواد معدنی باا

مکملهای ترکیبای نظیار مولتیویتاامین و مولتیمینرالهاا

افزایش خطر مرگ و میر کلی مرتب میباشد که قاویترین

میباشند ( .)8 ،2دالیل مصرف ایان مکملهاا متعددناد؛ در

آنهااا آهاان بااود ( .)14در مطالعااه  Anderssonو همکاااران،

مطالعه  Sekhriو  ،kaurمهمترین دالیل عناوان شاده بارای

مشخص شد که دریافت کلسیمِ باالتر از نیاز بدن ،خطر باروز

مصرف مکملهای غذایی شامل حفظ ساالمت عماومی (55

آترواسکلروزید را طای پیگیریهاای طاوالنی افازایش داده

درصد) ،کاهش خستگی و ضعف ( 20درصد) و بهبود اشاتها

است ( .)15در مطالعه  Ebbingو همکاران مشخص شاد کاه

( 15درصد) بوده است ( .)4در مطالعاه  Baileyو همکااران،

ترکی مکمل اسید فولیک و  B12خطر مرگ و میر از همه

ارتقا وضعیت سالمت ( 45درصد) و حفاظ ساالمت عماومی

علاال و ساارطان را افاازایش میدهااد ( .)16بااا توجااه بااه

( 33درصد) ( )8و در مطالعاه  Libermanو همکااران ،ارتقاا

جستجوهای محققین مطالعه حاضر ،علی رغم مصارف زیااد

سالمت عمومی ( 73درصد) ،تامین انرژی بیشتر ( 29درصد)

مکملهای غذایی در ایران و جهان و تعادد عوامال ماوثر بار

و افزایش قوای عضالنی ( 20درصد) به عنوان دالیل مصارف

مصرف آنها ،مطالعه مروری جامعی بارای تعیاین مولفاههای

مکملهای غذای شناخته شده است (.)9

موثر بر مصرف آنها تاکنون انجام نشده است .لذا این مطالعاه

مطالعات نشان میدهند کاه میازان آگااهی افاراد در زمیناه

مروری با هدف یافتن تعیین کنندههای مصارف مکملهاای

نحوه مصرف صحیح و عوارض جانبی مکملها ناکاافی اسات.

غذایی در افراد بزرگسال سالم انجام شد.

بااه عنااوان مثااال در مطالعااه  Savitaو  ،Najmulبیشااتر

مواد و روشها

مصرفکنندگان ( 55/7درصد) از تداخل دارویای یاا عارضاه

ایاان پااژوهش بااه صااورت مااروری و باار اساااس راهنمااای

جااانبی مکملهااای غااذایی ناآگاااه بودنااد ( .)10در مطالعااه

 PRISMAبرای این نوع مطالعات انجام شاده اسات .تمرکاز

 Bebeciو همکاران مشخص شد که مکملهای غذایی اغلا

اصلی این مطالعه بر کیفیت مطالعات ،هدف مطالعاات ،روش

ایمن و طبیعی در نظر گرفته میشاوند و شارکتکنندگان از

اجرا و نتایج مطالعات بود.
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مقدمه

عااوارض جااانبی ناخواسااته ،ناآگاااه بودنااد ( .)11در مطالعااه

حسینی و همکاران

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی

اسننترات ی جسننتجو :بااا اسااتفاده از کلمااات کلیاادی

همکاران ،بهبود و حفظ سالمت عمومی گزارش شاده اسات

associated, Factor Factor, Determinant, Predictor,
Diatery prevalence demography, Intake, Use,

( .)8در مطالعه  Sekhriو  ،Kaurمهمترین دالیل نقال شاده

سال  1996میالدی تاا ساال  2020چاا شاده بودناد ،در
شش پایگاه داده انگلیسای زباان شاامل

Scopus ,PubMed

 Springer, Cochrane Embase, Science Directو سااه
پایگاه ایرانی  Medlib, Magiranو  SIDو موتور جساتجوی
 Google Scholarیافت شد.

انتخاب مطالعات :در ابتدا تمامی مقاالت مرتب جمعآوری
شد .پد از بررسی عنوان ،چکیده و متن مقالاه ،مناابع آنهاا
بررسی و در صورت ارتباط با موضوع این پژوهش ،دوبااره آن
منابع جساتجو شادند .پاد از اتماام جساتجو ،فهرساتی از
چکیده مقاالت توس پژوهشگر تهیه شد .در این مرحله 584
مقالااه وارد فهرساات اولیااه شاادند .ایاان مقاااالت باار اساااس
راهنمای  PRISMAبرای مطالعاات ماروری بررسای شادند.
مقاالت بازیافت شده با هم مقایسه شدند و موارد تکراری کنار
گذاشته شاد .مقااالت باا عادم ارتبااط موضاوعی ،دادههاای
ناکافی و نتایج غیر مرتب از پژوهش خارج شدند .با توجه به
هدف پژوهش و موارد مذکور  ،تعداد  539مورد مقالهی غیار
مرتب

و تکراری و یا دارای شرح ،روش اجرا و نتایج ناکامال

و ناکافی حذف و تعاداد  54مقالاه تماام متنای کاه از ساال
 1996میالدی تا ساال  2020چاا شاده بودناد ،انتخااب
شدند .الزم به ذکر است که در این بررسی فق مقاالتی که به
زبان فارسای و انگلیسای نوشاته شاده و مارتب باا مصارف
مکملهای غذایی بود ،مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها
نتایج مطالعات نشان داد که میزان مصرف مکملهای غاذایی
در مطالعات مختلف ،متفاوت و بااال اسات .مهمتارین دالیال
شناخته شده برای مصرف این مکملها در مطالعاه  Baileyو

و ضاااعف و بهباااود اشاااتها ( )4و در مطالعااه  Libermanو
همکاران ،ارتقا سالمت عمومی ،تامین انرژی بیشتر و افزایش
قوای عضالنی ذکر شده است ( .)9لاذا مهام اسات کاه ایان
دالیل در طراحی ماداخالت مارتب باا مصارف مکملهاای
غذایی در نظر گرفته شود .یافتههای مطالعات مقطعی صورت
گرفته طی ساالهای  1996-2020نشاان میدهاد کاه باه
ترتی

جنسیت ،تحصیالت ،سن ،وضعیت فعالیات فیزیکای،

درآمد ،ابتال به بیماریهای مزمن ،نمایه توده بادنی ،مصارف
سایگار ،ناژاد و قومیات مهمتاارین عوامال ماوثر بار مصاارف
مکملهای غذایی میباشند .عواملی نظیر تاهل ،شهرنشاینی،
مصرف الکل ،سبک زندگی سالم ،سالمت درک شده ،مصرف
داروهای پزشکی ،درک بهتر از وضعیت سالمت نیز بر مصرف
مکملهای غذایی تاثیرگذارند .یافتههای مطالعاات کوهاورت
نیز نشان میدهد که تحصیالت ،نمایه توده بدنی ،جنسیت و
سن مهمترین تعیینکننادههای مصارف مکملهاای غاذایی
میباشند .همچنین عواملی نظیار فعالیات فیزیکای ،مصارف
سیگار ،الکل ،شهرنشاینی ،ناژاد و قومیات ،میازان درآماد و
مصرف داروهای پزشاکی توسا فارد نیاز بار مصارف ایان
مکملها تاثیرگذارند .نتایج تنهاا مطالعاه کارآزماایی مارتب
صورت گرفتاه نشاان میدهاد کاه جنسایت تعیاین کنناده
مصرف مکملهای غذایی است .نتیجه تنهاا مطالعاه ماروری
صورت گرفته نیز نشاان میدهاد باا افازایش سان ،درآماد،
تحصیالت میزان مصرف مکملها افازایش مییاباد و میازان
مصرف در زناان بااالتر اسات .یافتاههای حاصال از مجماوع
مطالعات نشاان میدهاد جنسایت مهمتارین عامال تعیاین
کننده در مصرف مکملهای غاذایی باوده ،بطوریکاه میازان
مصرف در زنان باالتر از مردان بوده اسات (،19-17 ،6 ،3-1
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 supplement, Nutritional supplementمطالعاااتی کااه از

برای مصرف مکملها حفظ سالمت عمومی ،کاهش خستگی

حسینی و همکاران

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی

همچنین با افزایش سطح تحصیالت (-25 ،17-19 ،7 ،2-3

باالتر از مردان میباشد .مثالً در مطالعه نجمآبادی و نجاومی

 )54 ،52-47 ،43 ،41 ،38-37 ،35 ،32-29 ،24و سااااان

در غرب تهاران  90درصاد مصارفکنندگان مکمال ،مونا

افراد ،میزان مصرف مکملها افزایش مییابد (،22 ،19 ،7 ،1

بودهانااد ( .)1در مطالعااه  sotoudehو همکاااران و  Kileyو

،46 ،48 ،43-42 ،41-40 ،38-36 ،33 ،30 ،28 ،26-24

همکاران میزان مصرف در زنان دو برابار ماردان ( ،)21 ،6در

 .)50،54-53در تعدادی از مطالعاات نمایاه تاوده بادنی (،2

مطالعه  Sandlerو همکاران  1/7 ،برابار ( )23و در مطالعاه

 ،)54 ،52 ،45 ،41 ،30-29 ،25-24 ،20 ،18فعالیااااااات

 Ardalaniو همکاران 1/5 ،برابر مردان بوده اسات ( .)54باا

فیزیکااااای (،)46 ،33-34 ،31 ،24-25 ،22 ،20 ،8 -9 ،3

توجه به اینکه فقر آهن ،پوکی استخوان ،مشکالت عضاالنی-

میزان درآماد ( )54 ،52 ،47 ،42 ،40 ،36-38 ،33 ،3جازء

استخوانی و غیره از جمله مشاکالتی اسات کاه در زناان باه

عوامل تعیین کننده مصارف مکملهاا بودهاناد .در برخای از

خصوص در سنین باال دیده میشود ،گرایش و مصرف بیشتر

مطالعات نیز میزان مصارف مکملهاا باا وضاعیت اساتعمال

مکملهااای غااذایی نظیاار مولتیویتااامین ،آهاان ،کلساایم،

ساایگار و دخانیااات (،)52 ،41 ،34 ،30 ،24-25 ،20 ،9 ،3

ویتامین Dو غیره در زنان تا حدودی قابل پیشبینای اسات.

نژاد و قومیت ( ،)50 ،46 ،32 ،30 ،25 ،17-18 ،3اباتال باه

همچنین باالتر بودن میزان مصرف مکملها در زنان میتواند

بیماریهاااای مااازمن (،)48 ،38 ،36 ،33-34 ،29-30 ،27

به دلیل عوامل اجتمااعی و روانشاناختی مارتب باا آگااهیِ

سکونت در مناطق شهری یاا کالنشاهرها (،38 ،36 ،28 ،18

بهداشتیِ باالتر ،و یاا توجاه بیشاتر زناان باه حفاظ زیباایی

 ،)40مصرف الکال ( ،)52 ،50 ،34 ،25 ،20وضاعیت تاهال

ظاهری ،تناس

اندام و جلوگیری از پیری باشاد .مضااف بار

( )38 ،53 ،54 ،1و مصرف داروهای پزشاکی ()34 ،3 ،8 ،1

اینکااه زنااان دریافتکنناادگان فعااال مراقبتهااای بهداشااتی

مرتب بوده است .عالوه بر عوامل ناامبرده شاده در بااال ،در

هستند و احتمال بیشتری بارای تغییار در سابک زنادگی و

مطالعات اندکی نیز به ارتبااط برخای عوامال نظیار ساالمت

مصرف این مکملها به منظور ارتقا ساالمتی در آنهاا وجاود

درک شاده و واقعای بهتار ( ،)52 ،33 ،31 ،25 ،8 ،3سابک

دارد .لذا در مداخالت و کمپینهای آموزشی طراحی شده در

زندگی ساالمتر ( ،)43 ،20 ،8 ،6آگااهی بیشاتر نسابت باه

این حوزه بهتر است جنسیت افراد مد نظر قرار گرفته شود.

مسائل بهداشتی ( )35و خودکارآمدی باالتر ( )31با مصارف

نتایج نشان داد با افازایش ساطح تحصایالت میازان مصارف

مکملهای غذایی اشاره شده است.

مکملها افزایش مییابد .یکی از دالیال بااالتر باودن میازان

بحث

مصرف در افراد تحصیل کرده ،بااالتر باودن میازان داناش و

اکثر مطالعات مقطعی و کوهورت ارتباط مثبات و معنااداری

آگاهی این افراد درباره منافع مصرف این مکملها ،علی رغام

در خصوص تاثیر جنسیت ،تحصیالت و سن افراد بار میازان

عوارض متعدد ناشاناخته و یاا کمتار شاناخته شاده اسات.

مصرف نشان میدهند .مهم است که این دالیال در طراحای

همچنین از آنجاا کاه افاراد تحصایل کارده معماوالً آگااهی

مداخالت مرتب با مصرف مکمل های غذایی در نظر گرفتاه

بهداشتی بیشتری دارند ،مستعد درگیری در رفتارهای ارتقاا

شود .پد از بررسای کلیاه مطالعاات ،مشاخص گردیاد کاه

دهنده سالمت و اساتفاده از کانالهاای متعادد از اطالعاات

جنسیت به عنوان مهمتارین عامال تعیاین کنناده در اناواع

بهداشتی که میتواند منجر به افزایش مصرف مکملها شود،
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مطالعات بوده است .بطوریکه مصرف ایان مکملهاا در زناان

حسینی و همکاران

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی

خرید مکملهای غذایی ،دلیل مصرف کمتار مکمال توسا

بدن خود در این سنین ،عدم آگاهی و فقدان اطالعات کاافی

افراد دارای تحصیالت پایینتر ،مسائل اقتصاادی باشاد .زیارا

از عواق مصارف ایان مکمال و افازایش پاذیرش اجتمااعی

افزایش احتمال اشتغال و درآمد ماهیانه در افاراد دانشاگاهی

اسات .بااا توجاه بااه ایان نتااایج میتاوان توصاایه نماود کااه

بر توان خرید این مکملها تاثیر میگذارد .پیشنهاد میشاود

برنامههای آموزش بهداشت باید با تمرکز بار سانین ابتادایی

کمپینهای رسانهای در جهت افزایش آگااهی افاراد جامعاه

زندگی باه اجارا درآیاد تاا بتواناد تفاوتهاای موجاود باین

خصوصاً افراد تحصیل کرده در زمینه عوارض مصارف زیااد و

گروههای سنی مختلف را جبران نماید.

خودسرانه این مکملها اجرا شود .اثربخشی این کمپینها در

در برخی از مطالعات توده بدنی باالتر و چااقی و در تعادادی

مطالعات مختلف به اثبات رسایده اسات ( .)55همچناین باا

از مطالعات توده بدنی پایینتر باا مصارف مکملهاای غاذایی

توجه به عالقه وافر همگان و به خصوص افراد تحصیل کارده

مرتب بوده است .بطور مثاال در مطالعاه  Kirkو همکااران

به تلفن همراه ،طراحی پیامکهای آموزشی و ارسال به گروه

مصرف مکمل در افراد دارای نمایه تاوده بادنی بااالتر از 25

هدف که یک روش موثر بارای تغییار رفتاار افاراد در حاوزه

کمتر بود ( .)20در مطالعاه  Grayو همکااران و  Ardalaniو

سالمت است ( )56میتواند راهی موثر برای کااهش مصارف

همکاران ،میزان مصرف در افراد با وزن نرمال و یا توده بدنی

خودسرانه و بیرویه مکملهای غذایی باشد.

کمتر ،باالتر بود ( .)54 ،18این نتیجه متناقض شاید به دلیل

یکی دیگر از تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی کاه

تفاوت گروه هدف مطالعات مختلف باشد و باه نظار میرساد

در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته است ،تفاوتهاای

نیاز به بررسیهای بیشتری در این زمیناه جهات شناساایی

سنی افاراد مصارفکننده میباشاد .برخای مطالعاات نشاان

علل و دالیل قطعی وجود دارد.

دادهاند که با افزایش سان افاراد ،مصارف مکملهاا افازایش

نتایج نشان داد که میزان مصرف مکملهای غذایی در افاراد

مییابد .یکی از دالیل باال رفتن میزان مصرف با افزایش سن،

دارای فعالیت فیزیکی بیشتر ،باالتر است .از دالیال احتماالی

میتوانااد افاازایش انگیاازه و تمایاال افااراد بااه پیشااگیری از

باالتر بودن میزان مصرف مکملهاای غاذایی در ایان افاراد،

بیماریها یا شرای مرتب با کمبود ریاز مغاذیها باشاد .در

انگیزه افراد جهت تاامین انارژی ،قاوای عضاالنی و جسامی

برخی مطالعات نظیر مطالعه  Footeو همکااران و  Shirelyو

است .همنچنین نتایج نشان داد که میازان درآماد بااالتر باا

همکاران با افزایش سن مصرف مکملها کاهش یافتاه اسات.

مصرف بیشتر مکملهاا مارتب اسات .در مطالعاه  Braunو

( .)28 ،24نتایج مطالعه نجمآبادی و نجاومی نیاز نشاان داد

همکاران نیز مرفه بودن ،با مصرف مکملهای غذایی مارتب

که با افزایش سن مصرف مکملها کاهش مییاباد ،بطوریکاه

بود ( .)35در برخای مطالعاات نیاز وضاعیت اشاتغال فارد و

بیشترین مصرفکنندگان در گروه سنی  30-44سال بودناد

عواملی نظیر طول مادت اساتخدام یاا دارا باودن شاغلهای

( .)1در مطالعه  Aronssonو همکاران میزان مصرف مکملها

تخصصی و طبقه شاغلی بااالتر باا میازان مصارف مکملهاا

در افراد زیر  25سال باالتر بود ( .)41در مطالعه  Ardalaniو

مرتب بوده است .)51 ،7( .افراد دارای سطح درآمد پاایین و

همکاران نیز بیشتر افراد مصرفکننده در گروه سانی35-15

دارای وضعیت اقتصادی ناامطلوبتر ،عاالوه بار تاوان خریاد

سال بودند ( .)54از دالیل مصارف ایان مکملهاا در سانین

کمتر مکملها ،احتماالً پزشاک را کمتار مالقاات کارده و از
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میباشند .از طرفی ممکن است با توجه به گران بودن هزینه

نوجوانی و جوانی ،انگیزه و توجه افاراد باه وضاعیت ظااهری

حسینی و همکاران

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی

به دلیل هزینههای مالی ناشی از خریاد مکملهاای غاذایی،

میشود مطالعاات بیشاتری در ایان زمیناه صاورت گیارد.

مرفااه بااودن ،نااوع شااغل و میاازان درآمااد (طبقااه شااغلی و

همچنین نتایج نشان داد که ابتالء به بیماریهاای مازمن باا

اقتصادی) افراد بر میزان مصرف تاثیرگذار باشد .همچنین در

مصرف بیشتر مکملهای غذایی همراه است .مثالً در مطالعاه

افااراد طبقااات اقتصااادی -اجتماااعی باااالتر احتماااالً باادلیل

 Lacerdaو  Roviraو همکاران ،ابتالء به بیماری فشاارخون

دسترسی بهتر به اطالعات درباره مکملهای غذایی و قادرت

با مصرف مکملها مرتب بود ( .)48 ،29در مطالعاه  Grayو

خرید باالتر ،میزان مصرف باالتر است .در برخای مطالعاات،

همکاران ،افرادی که دارو مصرف میکردند و در سال  5بار و

نژاد و قومیت با میزان مصرف مکملهاا مارتب باوده اسات.

بیشتر پزشک را مالقات کرده بودند ،مکمل بیشتری مصارف

این مساله میتواند بدلیل متفاوت باودن باورهاا ،هنجارهاا و

میکردند ( .)18در مطالعه  Sugو همکاران ،افاراد مباتال باه

نگرشهاااا و وضاااعیت اجتمااااعی-اقتصاااادی در نژادهاااا و

مشکالت استخوانی  1/7برابر افراد غیر مبتال مکمال مصارف

قومیتهای گوناگون باشد .همچنین در تعدادی از مطالعاات

میکردند ( .)36در مطالعاه  Brownieو همکااران ،اباتال باه

میزان مصرف مکملها در افرادی کاه در منااطق شاهری یاا

دردهای اسکلتی -عضالنی مزمن نظیر آرتریت ،اساتووپورز و

کالنشهرها زنادگی میکردناد ،بااالتر باود .کاه ایان مسااله

مشکالت کمر وگردن با مصرف بیشتر مکملهاا مارتب باود

میتواند بدلیل باالتر بودن میزان آگاهی افاراد شهرنشاین در

( .)27در مطالعه  Gardinerنیز افرادی که به دلیال بیمااری

زمینه مصارف مکملهاای غاذایی ،تااثیر بیشاتر رساانههای

دارو مصرف میکردند و یاا ساردرد مازمن داشاتند ،مکمال

ارتباطی و شبکههای اجتماعی در این خصوص ،فقدان زماان

بیشتری مصرف میکردناد ( .)34ایان امار میتواناد بادلیل

کافی جهت تهیه ماواد غاذایی مقاوی باه علات مشاغلههای

حساسیت بیشتر افراد بیمار یا دارای مشکالت پزشکی خاص

روزمره و نگرانی از ابتال باه ساوء تغذیاه و در نتیجاه تمایال

و احساس نیاز به مصرف این مکملها به منظاور مراقبات از

بیشتر به مصرف این مکملها باشد.

خود ،پیشگیری از سایر مشکالت و تامین مواد مورد نیاز بدن

در تعادادی از مطالعااات میاازان مصاارف مکملهااا در افااراد

باشد .به نظار میرساد متخصصاین حارف پزشاکی بایاد از

سیگاری ،پایین گزارش شده اسات ( ،)30 ،24 ،20کاه ایان

وضعیت مصرف مکملهای غذایی توس بیماران و مراجعین

امر در برخی مطالعات دیگر ،باالتر گزارش شاده اسات (،10

خود آگاهی یابند تا بتوانند از طریق آموزشها و بررسایهای

 .)41 ،34 ،25مصاارف مکماال در افااراد س ایگاری میتوانااد

دورهای الزم از بروز تداخالت دارویای ،مسامومیتها و غیاره

بدلیل دریافت اطالعات توسا ایان افاراد مبنای بار جاذب

پیشگیری نمایند.

ناکااافی برخاای ویتامینهااا و مااواد معاادنی نظیاار کلیساام،

در برخی مطالعاات میازان مصارف الکال باا میازان مصارف

ویتااامین  ،Aویتااامین  Cو غیااره در اثاار مصاارف ساایگار و

مکملها مرتب بوده است .افزایش مصارف مکمال در افاراد

احساااس نیاااز بااه مصاارف ایاان مکملهااا باشااد .همچنااین

مشروب خوار میتواند بدلیل نگرانی از جذب ناکاافی برخای

آموزشهای ارائه شاده باه افاراد مصارف کنناده سایگار در

ویتامینها و مواد معدنی نظیر ویتامین  ،Aویتامین  Cو غیره

خصوص نقش آنتی اکسیدانی ویتامینهایی نظیر ویتامین C

در اثر مصرف الکل و احساس نیاز باه مصارف ایان مکملهاا

در خنثی کردن اثر رادیکالهاای آزاد تولیاد شاده از طریاق

باشد .به نظر میرسد در این زمینه نیز نیااز باه بررسایهای
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مکملهای غذایی آگاهی کافی ندارند .همچنین احتمال دارد

سیگار میتواند یکی از دالیل افزایش مصرف باشد .پیشانهاد

حسینی و همکاران

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی

همچنین نتایج نشان میدهد وضعیت تاهل با میزان مصارف

مطالعات نشان دادهاند که میزان مصارف مکملهاای غاذایی

مکملها مرتب بوده است .بطور مثال در مطالعاه باباانژاد و

باالست .همچنین زنان بیشتر از مردان ،مکمل غذایی مصرف

همکارانش وضعیت تاهل به عنوان مهمترین عامال ماوثر بار

میکنند .با افزایش سطح تحصیالت ،سن ،فعالیات فیزیکای،

مصاارف ،شااناخته شااده اساات .بطوریکااه میاازان مصاارف

نمایه توده بدنی و درآمد ،مصرف مکملهای غذایی در افاراد

مکملهای غذایی در افراد متاهل بیش از دو برابر افراد مجرد

افزایش مییابد .عوامل دیگری نظیار مصارف سایگار ،ناژاد و

بوده است ( .)53این یافته میتواناد بادلیل ارتقاا حمایات و

قومیت ،ابتال به بیماریهای مزمن ،مصرف الکل ،ساکونت در

سهولت دسترسی بیشتر به مکملهای غذایی در افراد متاهل

کالنشهرها  ،تاهل ،سبک زندگی ساالم ،ساالمت درک شاده

باشد .عالوه بر عوامل نامبرده شده در باال ،در مطالعات اندکی

بهتر و آگاهی بهداشتی بااالتر ،مصارف دارو و خودکارآمادی

نیز به ارتباط برخی عوامل نظیار ساالمت درک شاده بهتار،

افراد نیز در مصرف مکملهای غذایی موثر بوده است.

ساابک زناادگی سااالمتر ،آگاااهی بیشااتر نساابت بااه مسااائل

جهت افزایش کارآیی برنامهها و مداخالت طراحای شاده در

بهداشتی و خودکارآمدی باالتر ،با مصرف مکملهاای غاذایی

زمینه مصرف این مکملها ،میبایست این عوامل مورد توجه

اشاره شده است .بررسیهای بیشتر در جهت تعیاین ارتبااط

قرار گیرند .از جمع بنادی مطالعاات انجاام شاده همچناین

بین خودکارآمدی درک شده ،به عنوان یک متغیر مهم پیش

میتوان دریافت کاه باه عاواملی مانناد آگااهی ،اعتقاادات و

بینی کننده انواع رفتارها در مطالعاات مختلاف ( )57-59باا

باورهای افراد در مورد مصرف مکملها کمتر پرداختاه شاده

مصرف مکملهای غذایی پیشنهاد میشود.از محدودیتهایی

است .پیشنهاد میشاود مطالعاات و ترجیحااً کارآزماییهاای

که در این پژوهش وجود داشت میتوان به دسترسی محدود

بیشتری به منظور شناسایی سایر متغیرهای نظری ماوثر بار

به متن کامل مطالعات در برخای از پایگااه هاای اطالعااتی،

مصرف این مکملها انجام شود.

عدم تسل به زبانهای غیر انگلیسی (نظیر مقاالت فرانسوی،

تشکر و قدردانی

اسپانیایی ،کارهای و غیاره) و شارح ناکاافی و ناکامال روش

این مقاله حاصل بخشای از پایاان ناماه مقطاع دکتاری در

اجرای مطالعات نام برد .این محدودی ها باع شد کاه تنهاا

رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت است که با کد اخالق

مقاالتی که متن کامل آنها قابل دسترس بود ،بررسی شاود و

 IR.IUMS.REC.1397.935و بااا حمایاات دانشااگاه علااوم

مطالعات غیر انگلیسی از بررسی حذف شدند.

پزشکی ایران انجام شده است.

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعات منتخا ،
مشخص گردید که مطالعات موجود بیشتر محدود به بررسی
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بیشتری جهت شناسایی علال و دالیال قطعای وجاود دارد.

ارتباط بین عوامل دموگرافی با مصرف مکملهاا باوده اسات.

تعیین کنندههای مصرف مکملهای غذایی
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ABSTRACT
Introduction
Due to the high consumption of dietary supplements and the need to identify
the factors affecting consumption to design effective interventions, the aim of
the present review is to the factors affecting the consumption of supplements in
studies conducted on healthy adults between 1996 and 2020.
Materials and Methods
The present study was conducted by reviewing 584 articles from the last 24
years and searching the databases of Scopus, PubMed, Science Direct
Springer, Cochrane, Embase, Medlib, Magiran, SID, and the Google Scholar
search engine. Based on the PRISMA guide, 54 articles were selected and
reviewed.
Results
Most cross-sectional and cohort studies have shown the effect of gender,
education, and age on dietary supplement consumption. The only trial study
showed the effect of gender and only a review study showed the effect of
gender, age, education, and income. Women take supplements more than men.
With increasing education, age, physical activity, body mass, and income
dietary supplements consumption increases. Other factors such as smoking,
race and ethnicity, chronic diseases, alcohol consumption, living in a
metropolitan, marriage, lifestyle, perceived health, and higher health
awareness, drug use, and self-efficacy have also affected consumption.
Conclusion
The studies have been limited to examining the relationship between
demographic factors and use and less attention has been paid to factors such as
awareness and beliefs about supplement use. Therefore, in order to achieve
more definitive results and increase the efficiency of interventions designed in
the field of consumption of these supplements, it seems necessary to conduct
prospective and intervention studies.
Keywords
Dietary supplements, review, prevalence, demography.
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