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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 res-

cue 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).  

Conclusion: It seems that the alter in depth in the range of 10 to 30 

meters does not cause significant changes in serum levels of these 

two liver enzymes.  

Keywords: scuba diving, alanine aminotransferase, aspartate ami-

notransferase  

255 

Winter 2016; Vol. 4, No. 4: 255-260  

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
50

5/
4.

4.
25

5 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

24
1.

13
94

.4
.4

.6
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jp

m
ed

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 6

http://dx.doi.org/10.30505/4.4.255
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286241.1394.4.4.6.0
https://jpmed.ir/article-1-440-fa.html


 مجله    ا   امی  م 
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هلی    ی  ت   سرا ز را           اثر   اصا د   عم   اختلف    میزا   نر      ا         

  سپلمسلت      تصسرا ز را    سر د    رعا    اصا 

 2131اردیبهشت      6ت ريخ   يري:               2131فروردین      13ت ريخ   اح:               2131آذر      21 ت ريخ   يري :  

 چکیده

 1عل    اا:امی  

 *2اا:امیم   ا          

 3سید   اان ا   امی:   انی  

 4اس  عیل   ع ی ی ا

کارشناس   ارش ف   فیوییلیرز   وروهف     رو     2

قربیت   ب ، ف   واا    ی ان یاف   دا،ش   ا    آواد       

 انالم ف   یانیاف   ایرا  
انتادیار    رو    قربیت   ب ، ف   دا،شا     ادبی ا     1

و   ومیا   ا،،ا، ف   دا،ش ا    شهرکردف   شه رک ردف     

 ایرا  
 رو    قربیت   ب ، ف   واا    یانیاف   دا،ش ا    آواد   1

 انالم ف   یانیاف   ایرا  
کارشناس   ارش ف   فیوییلیرز   وروهف     رو     1

فیوییلیرز   وروهف   دا،شا     قربی ت   ب  ،  ف      

 دا،ش ا    شهی    ن،را ف   اایاوف   ایرا  

 موين ده   منلو  *

 ابراایم   بن    یالب    
 +(38)1811116183قمفن:   

 پ،ت   الاترو،ی :
banitalebi.e@gmail.com  

ااز قشخیص  کب ف آمینیقرا،،فراواا ا،تن   ا ف او ای ن            قرین آ،ویم   قرین و پرمصرف    ا،اسمقدمه     

(   و   آناارقا    آمین یق را،، ف راو        ALTقیقیق   بررن    اور   دیاا    در   او،ا    مختمر   بر   آ ،ین   قرا،،فراو   ) 

(AST)     مردا    دیاب   بید 

،فر   او   دیااا    ه،لیت   اال    اا،ر   و   ام اد   و   ، ا    انتا    که یمییه      21ب ین   منریر   م         مواي   ر   رر 

کیمی  را   و              6663  ±   6626نا ف   وو       18681  ±  1661ییر   داویمب   با   میا، ین   نن      و   بییراا،    به

متر   در   این   قیقیق   شرکت   کرد،     در   اهراز   این   قیقیق   ی ر    ی       روا             نا،ت 263611  ±   1688

اا   در   روو   او    در      ااز   قارارز   میردانتفاد     رار    رفت   آومید،     یرز   آومی    با   ا، او    آومی    و   پ    پیش

ق ا       11د یقه   با   ش        11متر   به   م        11متر   و   روو   نیا   در   و،ق      11مترف   روو   دوا   در   و،ق      21و،ق   

اا   در   ارق ف ا    ن ه         ایر    رفت   و   بر شت   دیاا    کرد،     آومید،     از   به   درا    بربا     مب   ذ یر    31

ا ا       مترز   قا   نب    آد   به   م     پنی   د یقه   نیفت    انتا    داشتن      ب    و   پ    او   دیاا    او   ا،ه   آومید،  

اا   او   میا، ین   و   ا،یراف   ملی ار   و   در        یرز   به   و،    آم     ههت   ق ویه   و   قیمی    یافته    ن     ی    افت   ن 

ااز   قارارز   ههت   بررن    قیوی    یبی ل           یرز   بخش   آمار   انتنبای    او   آومی    قیمی    واریا،    با   ا، او 

 (  p > 1613اا   انتفاد     ردی    )   یافته

ن رم          ASTدارز   بر   نب       افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور   ملن م         ي :یه

دارز   ب ر       (    ا،ینینف   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور   ملن     p < 1613، ارد   )

ی یر       متر   به   11و      11نرم    در   او،ا       ALTکه   نب       ییرز   (ف   بهp > 1613نرم    دارد   )   ALTنب    

، ر ر   او        یاب     ا،ینین   فلالیت   ب ،    این   دیاا    ارف    متر   کااش   م    21دارز   ،،بت   به   و،ق      ملن 

 (  p < 1613نرم    ، ارد   )   ALTدارز   بر   نب       میوا    افوایش   فشار   )و،ق(   اور   ملن 

دار   در      متر   نبب   قیییر   ملن    11قا      21رن    قیییر   در   و،ق   دیاا    در   می ود       به   ،رر   م    گی:ی     مییجه

 شید       نب    نرم    دو   آ،ویم   کب ز   ،، 

 دیاا ف   آ ،ین   قرا،،فراوف   آناارقا    آمینیقرا،،فراو   م      کلید   را ه
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ایر    ا، ا،    درآم     و   به   شا                                                  امروو    وروه   دیاا    قفریی    به                                   
از   در   ب،یارز   او   کشیرااز   هها    فلالیت    مفی ف   مفر ف                                                                             ،ترد       
          2بخش   و   ،یو   منب    درآم    در   انلت   اکیقیری،م   ش     انت                                                                              ل     

ااز   دیاا ف   دیاا    با   ق هیوا    قنف،    ویر   آد                                                                  یا    او   روه              

 مقدمه     

ایر    قفریی ف   پریرف ارقرین   بخش   دیاا                                                        دیاا    در   او،ا    به                       
باش     دیاا    والو    بر   ایناه   کاربردااز   انلت ف                                                                  در   هها    م               

شید                 پ واش    و   ،رام    داردف   براز   وروه   و   قفری    ام   ا، اا   م                                                                       

 

  133-161افیا       -1ش،ار       -1دور       -2131وم،تا    
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دیاا    انایبا   انت    در   این   روه   دیاب   با   ا،را    داشتن   ایاز                                                                               
فشرد    قنف،    که   درو    نیمن ر   دیاا    ذ یر    ش     انت   به   ویر   آد                                                                                    

شید   افراد                       ییر   که   مشاا     م                                  ا،ا          1و             1کن                  رفته   و   دیاا    م                      
از   با   د،یاز   ویر                                 ایر    ارفه                 ایر    قفریی    و   نه   به                                 ب،یارز   نه   به                

باشن     ان اا   ورود                                 آد   و   م،ا     و   مشاال    مربی    به   آ    در یر   م                                                          
آی                از   که   براز   دیاب   به   وهید   م                                             به   د،یاز   ویر   آد   اولین   م، مه                                     
باش    که   این   افوایش   فشار   مییب                                                    افوایش   فشار   مییب    م                           

قیا،    بر   کارای    فیوییلیریا    ب     او   ق ویراق    را   داشته   باش    و                                                                                           م   
ننا،یه   دیاب   به   این   ق ویرا    آ اا    ، اشته   باش ف   مشاال    و                                                                             

     ق،ام                 1-6آی                  ا ما    فیوییلیریا     اا    براز   او   به   وهید   م                                                        
مشاال    به   وهید   آم     در   او،ا    آد   ،اش    او   افوایش   فشار   مییب                                                                                     

ااز   پرش     او    او   در   دا                                                بید    که   روز    اوااز   قنف،    و   میی                                            
     6و             8  ارد                   ب     ق ویر   م                 

با   قیهه   به   این   افوایش   فشار   این   اات،ا    وهید   دارد   که   نی،تم                                                                                    
کب ز   قیت   فشار    رار    رفته   و   دنتخیه   قیییراق     ردد    فلالیت                                                                               

ااز   پرفشار   ی    هنبه   مهم   در   فیوییلیرز                                                           قرا،    آمیناواا   در   میی                             
ااز               قرین   آ،ویم                  قرین   و   پرمصرف                            ا،اس         3باش                   دیاا    م           

قشخیص    کب ف   آمینیقرا،،فراواا   ا،تن     قل ادز   او   مباللا    افوایش                                                                                
و             (AST)ااز   کب ز   م     آناارقا    آمینیقرا،،فراو                                                        در   فلالیت   آ،ویم                   

را   در   یی    و   بل    او   دیاا    مشاا                                                           (ALT)آ ،ین   آمینیقرا،،فراو                            
     3و             21کرد،              
ALT                                                          یا   قرا،    آمیناو   پیرووی     میقامی    نرا(S PT)             و
AST                                                   یا   قرا،    آمیناو   ا والیانتی    نرا(S OT)                       در   قشخی
     21-21 یرد                  ااز   کب ز   میرد   انتفاد     رار   م                                              بی،ارز      

مترز                111-161ااز   کب ز   در   او،ا                                    قیییرا    در   فلالیت   آ،ویم                             
قیا،    مربی    به   انترس                                      مشاا     ش     این   افوایش   قا   ا ودز   م                                              

     اما   در   قیقیقا    دی رز                                     21روا،    باش    قا   ق ویرا    فیوییلیریا                                                  
شنان    در                      ،شا    داد،    که   به   د،با    دیاا    قیییرا    ریخت                                                       

قیا،    ،اش    او   دی،تروف    بافت                                               ااز   کب ز   مشاا     ش    که   م                                         نمی     
     در   قیقیق   دی رز   مشاا     ش    که   نبی                                                        8و             21کب ز   باش                    

ALT             وAST                     برابر   مقادیر   پایه   به   د،با    دیاا                                                       3قا   ا ود
(   ،یو             1121     در   قیقیق   دین    و   ا،اارا    )                                        21افوایش   ،شا    داد                           

مشاا     کرد،    که                               ALTو             ASTافوایش   ملنادارز   در   نبی                                    
ااز   ا، وقمیا                            دان     ا،، اد   هریا     ی    و   آنیب   به   نمی                                                          ،شا     

     22باش                   بافت   م          
با   قیهه   به   اوینه   با ز   ونای    و   ق هیوا    دیاا ف   قیقیقا    ویادز                                                                                    

ز   دیاا    ایر    ، رفته   انت   و   ،تایی   قیقیقا    میهید   ب                                                                          درومینه       
و   ،قی    ا،تن    با   قیهه   به   می لیت   هیرافیای    ایرا    و   اا،یت                                                                                
دیاا    در   این   کشیر   ا،ینین   ،بید    راان،از   د یق   و   انتا، اردز                                                                                

      -ااز   دیاا    براز   افراد   داراز   ا تال      مب                                                         ههت   ق وین   بر،امه                    
ورو  ف   فشار    ی،    و   قن     ورو     و   ا،ینین   مشخ    ،بید                                                                          

قرین   و،ق   براز   ا، اا   ق،رین   و   فلالیت   ب ،    بنابراین   مبالله                                                                                     منانب     
د یقه   دیاا    در                              11اابر   به   د،با    پان    به   این   ن ا    انت   که   آیا                                                                 

دارز   بر   مقادیر   نرم    آ ،ین                                             متر   دریا   اور   ملن                              11و             11ف       21او،ا            
کب ز                (AST)و   آناارقا    آمینیقرا،،فراو                                         (ALT)آمینیقرا،،فراو                    

دارد    ا،ینین   آیا   قفاوق    بین   ارکت   و   ب و    ارکت   ای،تاد    در                                                                                 
 متر   دریا   وهید   دارد                                11و             11ف       21او،ا            

 م         مواي   ر   رر               
باش     هامله   آمارز                                 روه   مبالله   او   ،ی    کاربردز   و   ،ی،ه   ق رب    م                                                          

قیقیق   اابر   را   دیااا    قیم   ام اد   و   ، ا    اال    اا،ر   انتا                                                                               
،فر   او   هامله   آمارز                                    21کهایمییه   و   بییر   اا،    قشای    داد،     قل اد                                                         

ایر    قصادف    و   پ    او   پر   کرد    پرنشنامه   نالمت   و   فرا                                                                               به  
 ونیا    ،،ی،ه   آمارز   ا،تخاد    یاان    ش                                                     ،امه   آ ااا،ه   به                         ربایت     

متییرااز   م،تق    در   این   قیقیق   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او                                                                             
متر   دریا   بید    متییرااز   واب،ته                                                 11ف       11ف       21دیاا    در   او،ا                         

 ااز   آ ،ین   قرا،،فراو   و   آناارقا    آمینیقرا،،فراو   کب ز   انت                                                                            آ،ویم     
ههت   اهراز   قیقیق   پ    او   قهیه   و   قیوی    کاربر ه   اوالا   آماد                                                                                  

ونیا                  ،فر   به              21قل اد   افراد   داویمب   مشخ    ش    که   او   آ    قل اد                                                               
ااز   ایالوا                         ،،ی،ه   آمارز   ا،تخاد    ردی     پ    او   پر   کرد    کاربر ه                                                               

اا              ،امه   آ ااا،ه   متییرااز   ا،یی    وو    و        آومید،                                                                 فردز   و   ربایت                
اا   بر   اناس                           یرز   ش     نا    آومید،                                 اا   ا، او                  قیا    ایاوز   آومید،                       

،فر    قق،یم   ش ،     اهراز                                        قیا    ایاوز   به   دو    رو    ا،،ا    شش                                          
ااز   آواد    شم   ا، اا   ش     ههت                                                قیقیق   اابر   در   نب    دریا   در   آد                                        

 یرز   به   و،    آم                                  اا    ی               اهراز   این   قیقیق   در   ابت ا   او   ا،ه   آومید،                                                      
      21د یقه   در   و،ق                            11)در   وبلیت   ،اشتا(   در   ادامه    رو    ی    به   م                                                                

 یر،    و    رو    دو   در   این   و،ق   به                                                        ی،ه   ارکت     رار   م                               متر   ب و    ای                 
ایر    رفت   و   بر شت                                    مترز   به               11د یقه   در   ی    م،افت                                   11م           

د یقه   ار   دو    رو    به   نب    آد                                                  11کنن ف   پ    او   پایا                                    دیاا    م           
      18ناوت   بل    ا،ینین                               11 یرز   به   و،    آم                                    آین    و   م  داا    ی                              م   

      11و             11اا   در   او،ا                            ناوت   بل    ا،ا،ن    هم،ه   او    ق،ام    آومید،                                                   
متر   دیاا    ،،ید   و   مشابه   با   این   هم،ه    ب    و   بل    او   دیاا    او   ق،ام                                                                                                 

 یرز   به   و،    آم      وا   به   ذکر   انت   که   او   دیااا     رو                                                                                    اا    ی               آ   
ا اک ر   بربا     مب   در   ی                                           61-31دو    یانته   ش    که   با   ش                                        

مترز   دیاا    ،،این     ق،اا   شرای    مییب    شام    ،قبه                                                                       11م،افت           
هیرافیای ف   دماز   آدف   وما    دیب   رفتن   و   ،یو   ق هیوا    میرد   انتفاد                                                                                       

اا   و   او،ا    مختمر   دیاا    یا،ا    بید                                                          دیاا    براز   ا،ه   آومید،                             
نا ت   کشیر                       Sherwood Scubaق هیوا    دیاا    میرد   انتفاد                                       

 امریاا   بید              
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 ااز   آ ،ین   قرا،،فراو   و   آناارقا    آمینیقرا،،فراو      اور   دیاا    بر   میوا    آ،ویم

  133-161افیا       -1ش،ار       -1دور     -2131وم،تا    

 

      SPSSافوار                 اا   او   ،را                   در   این   قیقیق   ههت   ق ویه   و   قیمی    داد                                                  
اا   او   میا، ین   و                                 انتفاد    ش     براز   قیایر   آمارز   داد                                                  12،،خه          

ا،یراف   ملیار   و   براز   آمار   انتنبای    او   آومی    قیمی    واریا،    با                                                                                     
(       p          1613دارز   )              ااز   قارارز   انتفاد    ش     نب    ملن                                                 یرز          ا، او       

 در   ،رر    رفته   ش                        

 م         ي :یه     
      18681    ±     1661اا   داراز   میا، ین   نن                                       در   این   قیقیق   آومید،                           

  6626متر   و   میا، ین   وو                                    نا،ت            263611±         1688نا ف   میا، ین                              
 یرز   ش     نرم                              مقادیر   ا، او                      2کیمی را   بید،    در   ه و                                        ±6663     

اا   در   او،ا    مختمرف    ب    و   بل    او   دیاا    ارا ه   ش     انت                                                                                       آ،ویم     
دا    که                    ،شا    م                1ااز   قیقیق   در   ه و                                    ،تایی   ق ویه   و   قیمی    یافته                                 

دارز                افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور   ملن                                                                           
(    ا،ینین   فلالیت   ب ،                                  p          1616نرم    ، ارد   )                      ASTبر   نب               

دارز                ،رر   او   میوا    افوایش   فشار   )و،ق(   اور   ملن                                                            این   دیاا    ارف                 
(    او   یرف   دی ر   ،تایی   این                                        p          1623نرم    ، اشت   )                      ASTبر   نب               

دارز   بین   و،ق   و   فلالیت   ب ،    را   ،شا    ، اد   )                                                                 ه و    قلام    ملن                    
1633          p             رو   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    اور                                                                (    او   این
   نرم    مردا    دیاب   ، اشت                                 ASTدارز   بر   قیییرا                                ملن     

 ا:: حله   اعد   اغ   یواح  ق ل   اغ   یواح  میغی:م  :ع  ی 

 متر   21و،ق   

AST 1616±11681 6613±11681 

ALT 3611±11661 1616±11661 

ALP 13618±281681 11631±268611 

 متر   11و،ق   

AST 1611±23661 1661±23661 

ALT 3613±11681 3611±11611 

ALP 13611±281681 13666±282661 

 متر   11و،ق   

AST 1666±23681 3622±11611 

ALT 6631±11611 6666±11611 

ALP 16611±263611 30/73±179/80  

 )،تایی   بر   اناس   میا، ین   و   ا،یراف   انتا، ارد    واره   ش     انت(                                                                            نرم    در   او،ا    مختمر                               ASTو             ALTمقادیر            :   2ه و           

 ياری   سطح   مع   F يرجه   اغايی می مگین   م:اع   مج وع   م:اع   م  ع   تغیی:ا 

 1 38611 226616 و،ق
3618 1616 

 8 21661 81686  با
 2 3661 3661 فلالیت   ب ، 

1616 1623 
 1 1621 21631  با

 1 1661 6616 قلام    و،ق   و   فلالیت   ب ، 
1633 1633 

 8 6631 31616  با

،شا                 1ااز   قیقیق   در   ه و                                    ا،ینین   ،تایی   ق ویه   و   قیمی    یافته                                          
دا    که   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور                                                                                          م   
که              ییرز          (ف   به       p          16111نرم    دارد   )                     ALTدارز   بر   نب                            ملن     

)     11نرم    در   او،ا                              ALTدا    که   نب                           ،شا    م                1،تایی   ه و                   
1611          p           11(   و             (   16118متر          p      به   )                 دارز   ،،بت   به                            ییر   ملن
یاب     ا،ینین   فلالیت   ب ،    این   دیاا                                                         متر   کااش   م                      21و،ق         
دارز   بر   نب                            ،رر   او   میوا    افوایش   فشار   )و،ق(   اور   ملن                                                            ارف   
ALT                      (   1661نرم    ، ارد          p                                               او   یرف   دی ر   ،تایی   این   ه و   )

(       p          1612دارز   بین   و،ق   و   فلالیت   ب ،    را   ،شا    داد   )                                                                قلام    ملن             

دارز   بر   قیییرا                                ل ا   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    اور   ملن                                                             
ALT                                        نرم    مردا    دیاب   داشت 

 گی:ی   احث   ر   مییجه
ا ف   کم    مبالله   اابر   بررن    اور   ی    دور    دیاا    در   او،ا    

ااز   آ ،ین   قرا،،فراو   و   آناارقا       مختمر   بر   میوا    آ،ویم
باش     ،تایی   پ واش   اابر      آمینیقرا،،فراو   کب ز   مردا    دیاب   م 

،شا    دادف   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور   
نرم    مردا    دیاب   ، ارد    ا،ینینف     ASTدارز   بر   نب       ملن 

دارز      افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور   ملن 

 متر         11و             11ف       21در   او،ا                   AST یرز   قارارز   براز   قیییرا                                           ،تایی   آومی    قیمی    واریا،    با   ا، او                                                  2جدر           
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که   نب       ییرز   نرم    مردا    دیاب   داشتف   به  ALTبر   نب    
ALT       دارز   ،،بت   به      ییر   ملن    متر   به   11و      11نرم    در   او،ا
یاب     ا،ینین   فلالیت   ب ،    این   دیاا       متر   کااش   م    21و،ق   
دارز   بر   نب       ،رر   او   میوا    افوایش   فشار   )و،ق(   اور   ملن    ارف
ALT  نرم    مردا    دیاب   ، اشت 

مباللا    مختمف    در   راببه   با   دیاا    ایر     رفته   انت   که   ادمب   
به   بررن    قیییرا    ا اک ر   اک،ی     مصرف    و   بربا     مب   

ییر   که   در   قیقیقا     بم    اشار    ش     انت      ش     انت    ا،ا    پردا ته
باش        آمیناو   ی    هنبه   مهم   او   فیوییلیرز   دیاا    م    فلالیت   قرا، 

ااز   نرم       قل ادز   او   مقا     اشار    کرد،    که   افوایش   فلالیت   آ،ویم
در   یی    و   بل    او   دیاا    او   م،یرااز   مهم     ASTو     ALTم     

     در   قیقیق    ،شا    3و      21باش        نی نا    پاقیفیوییلیرز   دیاا    م 
قیا،    ،اش    او   انترس      ااز   کب ز   م    داد   که   قیییرا    فلالیت   آ،ویم

روا،    باش    که   افراد   ان اا   دیاا    به   دلی     رار    رفتن   یی ،    
     بر الف   قیقیق   ما   8و      23باش    قا   اورا    ،اش    او    او   پرفشار   امیم    

که   ،شا    داد   که   افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    
 ALT، اردف   اما   ق ویر   ملنادارز   بر     ASTدارز   بر      دریا   اور   ملن 

اا   در   بی،ارا    کااش   نری       داشتف   ،شا    داد   که   فلالیت   این   آ،ویم
متر      2861ناوت   باو شت   او   میی    پرفشار   در   و،ق      18فشار   بل    او   

اا   ا،را    با      افوایش   ،شا    داد    که   در   ب،یارز   میارد   این   افوایش
     بلالو    بر الف   قیقیق   ماف   به   د،با    ی    21ااز   داپمر   بید       اباد

اا   دی     ش    که      م     افوایش   فلالیت   این   آ،ویم   دور    دیاا    کیقا 
     در   قیقیق   26قیا،    من ر   به   قیییرا    و،ماردز   در   کب     ردد       م 

(   ،شا    داد   که   افوایش   نبی    آ،وی،    1121دینیی   و   ا،اارا    )
با قر   او   ا    یبیل    بهن اا    رار    رفتن   در   ی    میی    پرفشار   

قیا،       قیا،    انترس   فشارز   را   نی نا    دا    کرد    و   این   شرای    م    م 
     ا،ینین   در   22براز   افراد   در   ملرش   این   شرای    مهم   قمق    شید    
اا   به   د،با    ا، اا      قیقیق    ،شا    داد    ش    که   افوایش   این   آ،ویم

درا    افراد   دیاب   دی     ش     که   این   افوایش      61دیاا    در   بیش   او   
کنن     قخریب    ،ترد    نی،ت،    به   ا،را       آ،وی،    انانا    منلا 

   26و      28باش        دی     م    ااز   آنیب   آنیب   وا،ییه   به   ا، وقمییا   ار ا 
(   قیییرا    ا،یدینامی    ،اش    او   دیاا    1116بینی و   و   ا،اارا    )

اا      قفریی    را   بررن    ،،ید،     ی    ناوت   بل    او   دیاا    میارو   اباد
اا   شنانای    ش     ا م   دامیو   ن    و   ببن      در   دامیو   رانت    مب   آ 

از   بل    او   دیاا    کااش   یافته   بید    بربا       مالاره   ییر    اب    ن    به
از   کااش   یافته   بید    پر       مب   بل    او   دیاا    افوایش   و   ا م   بربه

ز   ا،قباش   دامیو   افوایش   یافته   بید    ا م    ونیمه   ش     ببن   ن    به
اا   ب و    قیییر   ما،     بید   اما   افوایش   فشار   ببن      افر    رانت    مب   آ 

 یرز   کرد،    قیییرا       اا   ،تی ه   رانت   و   دامیو   رانت   مشاا     ش     آ 
باش    و   دو      ا،یدینامی    در   ی    ناوت   پ    او   دیاا    ب،یار   ویاد   م 

ا،    او   آمبیل     او      قیا،    این   قیییرا    را   قیبی    دا    که   وبار    وام    م 
ونیمه    او   ،یترور    دیراشبا    به   وهید      (   که   بهV Eنیاار     )

     22ور   ش     در   آد       آی    و   کااش   پالن،از    ی    ان اا   دییه   م 
در   او،ا      ASTا،ینینف   ،تایی   قیقیق   ،شا    داد   که   میوا    قیییرا    

دا    که      مختمر   در   قلام    با   فلالیت   ب ،    متفاو    ،بید   و   ،شا    م 
، اشت    اما     ASTقلام    و،ق   و   فلالیت   ب ،    ق ویرز   بر   قیییرا    

در   او،ا    مختمر   به   ا،را    فلالیت   ب ،      ALTمیوا    قیییرا    
دا    که   و،ق   در   قلام    با   فلالیت   ب ،       متفاو    بید   و   ،شا    م 

   11و      21اا   بین   و،ق      داردف   که   این   قفاو   ASTق ویرز   بر   قیییرا    
 دار   بید    متر   ملن    11و      21متر   و   ا،ینین   بین   و،ق   
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 ياری   سطح   مع   F يرجه   اغايی می مگین   م:اع   مج وع   م:اع   م  ع   تغیی:ا 

 1 231611 188616 و،ق
21621 16111 

 8 21628 228631  با
 2 1611 1611 فلالیت   ب ، 

1621 1661 
 1 1618 3631  با

 1 1621 6611 قلام    و،ق   و   فلالیت   ب ، 
6623 1612 

 8 1611 1616  با

 متر         11و             11ف       21در   او،ا                   ALT یرز   قارارز   براز   قیییرا                                           :   ،تایی   آومی    قیمی    واریا،    با   ا، او                                                  1ه و           

 ياری   سطح   مع   می مگین   تو ر  ع ق ع ق

21 
11 8611 1611 

11 6631 16118 

11 11 2611- 0/41 

 متر   11و      11ف   21در   او،ا     ALT،تایی   آومی    قلقیب    بن   فرو،    براز   قیییرا      4جدر    

 ابراای،    و   ا،اارا 
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 ق ویر   بر،امه   آمیوش    نالمت   ک،ر   بر   میوا    درد   و   نب    ،اقیا،    

بر      11و      11ف   21در   این   قیقیق   ،شا    داد    ش    که   دیاا    در   او،ا    
ااز   قشخی    آنیب   کب ز   ق ویرز   ، اشته   انت    ارنن       آ،ویم

دارز      افوایش   فشار   مییب    ،اش    او   دیاا    در   او،ا    دریا   اور   ملن 
،رر   او   و،ق      نرم    مردا    دیاب   داشتف   ول    ارف  ALTبر   نب    

نرم    ، ارد      ALTدارز   بر   نب       فلالیت   ا، اا   دیاا    اور   ملن 
 یرز   کرد   که   دیاا    در   این   او،ا    م،ان   انت   آوار      قیا    ،تی ه   م 
 ردد   که   در   قیقیقا       بارز   بر   کب    ، اشته   باش     ل ا   پیشنهاد   م    ویا 

ااز   قشخی    آنیب   کب ز   که   در      آین     ق ویر   او،ا    بیشتر   بر   آ،ویم
 قر   بررن     ردد    ااز   یی ،    کارااز   ،رام    و   انلت    در   وما 

 تقدي:   ر   ت ک:
این   قیقیق   با   ک،    دیااا    ه،لیت   اال    اا،ر   و   ام اد   و   ، ا    
انتا    کهایمییه   و   بییراا،    به   ا، اا   رنی    و   ،یی،ن  ا    ک،ا    
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