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چکيده
مطالعات بسياري به بررسي تأثيرات مکمل کراتين پرداختهاند؛ اما تأثيرات احتمالي قلبي ـ عروقي آن بررسي نشده است؛
بنابراين ،با توجه به مصرف گستردۀ آن در بين ورزشکاران ،در اين پژوهش به بررسي تأثير مصرف کوتاهمدت مکمل کراتين بر
عملکرد هموديناميک قلب و عروق و تغييرات انقباضپذيري و نقش آن در آمادگي هوازي و بيهوازي ورزشکاران پرداخته شده
است .بدينمنظور ،هشت ورزشکار کاراتهکاي نخبه (با ميانگين سني  21/0±5/1سال ،وزن  71/2±9/6کيلوگرم ،قد 180/4±4/7
سانتيمتر و سابقۀ تمرين  12/4±5/4سال) پس از احراز شرايط بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت نمودند .الزمبهذکر است
که پژوهش با طرح متقاطع و بهصورت دوسويهکور انجام گرفت و اطالعات هموديناميک و انقباضپذيري قلب و عروق ،ظرفيت
هوازي و بيهوازي و قدرت آزمودنيها بهترتيب بهوسيلۀ کارديواسکرين در حالت استراحتي ،آزمون فزاينده بر روي نوارگردان
همراه با دستگاه گاز آنااليزر ،آزمون وينگيت بر روي دوچرخۀ مونارک و نيروسنج دست و تنه ،قبل و بعد از مصرف مکمل و
دارونما جمعآوري گرديد .آزمودنيها در گروههاي تصادفي تعيينشدۀ مکمل و دارونما بهمدت پنج روز و هر روز  20گرم کراتين
يا دارونما در چهار مرحله دريافت نموده و قبل و بعد از آن در آزمون فزاينده شرکت کردند .بين دو مرحلۀ مصرف کراتين يا
دارونما نيز  10روز فاصله براي پاکسازي در نظر گرفته شد .عالوهبراين ،تحليل آماري نتايج با نرمافزار اس .پي .اس .اس و آزمون
تحليل واريانس دوطرفه با اندازهگيريهاي تکراري در سطح معناداري ( )0/05انجام گرفت .نتايج نشان ميدهد که مصرف
کوتاهمدت مکمل کراتين بر حجم ضربهاي ،برونده قلبي ،کار قلب چپ ،مقاومت منظم عروقي ،شاخص سرعت خروج خون،
شاخص شتاب خروج خون ،نسبت زمان سيستوليک ،آستانۀ بيهوازي ،اکسيژن مصرفي بيشينه ،توان بيشينه و شاخص
خستگي ،تأثيرات مطلوب؛ اما غيرمعناداري دارد ()P≤0.05؛ بنابراين ،مصرف کوتاهمدت مکمل کراتين بر عملکرد قلبي ـ
عروقي و تنفسي ورزشکاران اثرات مطلوبي بر جاي ميگذارد .اين امر بيانگر آن است که اثرات مطلوب مکمل کراتين در
کوتاهمدت ،احتماالً ناشي از سازگاريهاي پيراموني و غيرمرکزي ميباشد.

واژگان کليدی :مصرف کوتاهمدت مکمل کراتين ،دستگاه قلبي ـ عروقي ،آمادگي هوازي ،آمادگي بيهوازي

*نويسنده مسوول

Email: sdnaghibi@yahoo.com
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مقدمه
کراتين يک عنصر طبيعي در رژيم غذايي ميباشد که بهوسيلۀ کبد در بدن سنتز ميشود .بسياري از
ورزشکاران براي افزايش عملکرد و در بسياري از مواقع براي افزايش تواناايي تمارين ،ايان مکمار را
مصرف ميکنند .مکمر کراتين موجب بارگيري عضاله باا کاراتين و افازايش م ماوی آااير ن در
اشکال زاد و فسفريله (که اصطالحاً به ن کراتين و فسفوکراتين ميگويند) ميشود ( .)1ساازوکاري
که بهواسطۀ ن مکمر کراتين ميتواند عملکرد را بهبود بخشاد ،باهطور کامار مشاخ نميباشاد
اگرچه روشن است که اين اثر به افزايش موجودي کراين فسفات عضله مرتبط ميباشد .نتااي اآيار
نشان ميدهد که سرعت نوسازي کراتين فسفات پس از تمرينات شديد درصورت مصرف مقادير زياد
مکمر کراتين افزايش مييابد ( .)2اين امر امکان بازگشت سريعتر ورزشکاران به حالت اوليه را پاس
از کارهاي سرعتي فراهم ورده و اجازه ميدهد تا در حين هريک از فعاليتهاي شاديد بعادي ،کاار
بيشتري ان ام شود .اين اثرات من ر به کار بيشتر در تمرينات شده و بنابراين ،موجب پاسخ تمريناي
گستردهتر ميشود .الزمبه کر است که اين شرايط زماني اهميت بيشتري پيدا مايکناد کاه بادانيم
موجودي کراتين عضله پس از تنها چند روز مصرف مقادير زياد مکمر کراتين ،هفتهها يا حتي ماهها
در سطحي باال باقي ميماند.
در اين ارتباط ،در پژوهشي که در سال ( )2003توسط نيسن و شارپ 1با بازنگري دقيق مطالعات در
سالهاي ( )1967تا ( )2001که درمورد تمامي مکمرهايي که مورد بررسي قرار گرفتهاند ،ان ام
شد ،تنها دو مکمر کراتين و بتاهيدروکسي بتامتير بوتيرات افزايش معنادار تودۀ عضالني و قدرت را
نشان دادند ( .)3همچنين ،گالوان 2و همکاران ( )2015مشاهده کردند که مصرف مکمر کراتين در
مدت  28روز موجب افزايش استقامت عضالني ،تودۀ بدون چربي و جرم عضالت اسکلتي ميشود
( )4اما برآالف اين پژوهش ،کرستا 3و همکاران ( )2014گزارش کردند که  28روز مصرف مکمر
کراتين ،هيچگونه تأثيري بر ترکيب بدن و عملکرد ورزشي ندارد ( .)5اگرچه مطالعات بسياري
درمورد تأثير مکمر کراتين بر افزايش قدرت عضالني ان ام گرفته است اما تعداد مطالعات
ان امشده درمورد اثرات احتمالي ن بر افزايش نيرو و توان عضالني زياد نبوده و داراي تناقض
ميباشد .دراينزمينه ،نتونيو و سيکون )2013( 4مشاهده کردند که مصرف بلندمدت کراتين موجب
افزايش قدرت عضالني و تودۀ بدون چربي ميشود ( .)6همچنين ،هافمن 5و همکاران مشاهده کردند
1. Nissen and Sharp
2. Galvan
3. Kresta
4. Antonio & Ciccone
5. Hoffman
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که مصرف مکمر کراتين بهمدت شش روز موجب بهتعويقافتادن آستگي در زمون توان بيهوازي
وينگيت ميشود ( )7بنابراين ،کراتين نقش مهمي در حفظ توان در حين فعاليتهاي پرشدت
تداومي دارد زيرا ،تخليۀ فسفوکراتين عضالني در حين فعاليتهاي ورزشي شديد من ر به شروی
آستگي عضالني ميشود (.)8
1
عالوهبراين ،پژوهش فراتحلير برنچ ( )2003نشان داد که  30پژوهش اشاره به اثر مطلوب مکمر
کراتين در فعاليتهاي کمتر از  30ثانيه داشتهاند .اين بهبود عملکرد احتماالً ناشي از پيشرفت
دستگاه فسفاژن ميباشد ( .)9همچنين 25 ،پژوهش تأثير مثبت مکمر کراتين بر عملکرد بيهوازي
را گزارش کردهاند که اين بهبود حاصر تقويت عملکرد بافري و اتکاي کمتر به فرايند گليکوليز
بيهوازي و شکرگيري کمتر الکتات ميباشد .در تأييد اين امر ،پژوهش مروري لنهرس 2و همکاران
( )2015گزارش کرد که مک مر کراتين موجب بهبود عملکرد قدرتي اندام تحتاني در فعاليتهاي
کمتر از سه دقيقه ميشود ( .)10عليرغم مطالعات ان امشدۀ بسياري که به بررسي تأثير مصرف
مکمر کراتين بر عملکرد بيهوازي پرداآتهاند و پروتکرهاي مختلفي که مصرف مکمر ،شکرهاي
مختلف کراتين و اثرات جانبي ن را بررسي نمودهاند اما کمتر پژوهشي به بررسي تغييرات قلبي ا
عروقي ناشي از کراتين پرداآته است.
در اين ارتباط ،راتامس 3و همکاران ( )2007مشاهده کردند که مصرف مکمر مينواسيد /کراتين/
کربوهيدرات قبر از تمرين موجب بهتعويقافتادن آستگي و بهبود استقامت در فعاليتهاي پرشدت
ميشود ( .)11ريکوسانز و مارکو )2000( 4نيز به بررسي تأثير مکمر کراتين ( 20گرم در روز
بهمدت پن روز) بر عملکرد هوازي در شدتهاي متفاوت پرداآتند ( )12که در گروه کراتين،
اکسيژن مصرفي بيشتر و غلظت اورۀ آون کمتر بود و زمان فعاليت تا واماندگي بهطور معناداري
افزايش پيدا کرد .همچنين ،گريف 5و همکاران ( )2009به بررسي تأثير چهار هفته مصرف مکمر
کراتين بهميزان  20گرم در روز بر مادگي قلبي ا تنفسي در مردان غيرفعال پرداآتند ( .)13نتاي
پژوهش نها نشان داد که مصرف مکمر کراتين موجب بهبود معنادار ستانۀ بيهوازي ميشود اما
تأثيري بر اکسيژن مصرفي بيشينه ندارد .ويليامز 6و همکاران ( )2015نيز گزارش کردند که مصرف
1. Branch
2. Lanhers
3. Ratamess
4. Rico-Sanz and Marco
5. Graef
6. Williams
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کوتاهمدت مکمر کراتين ،تأثير ارگوژنيکي بر عملکرد بازيکنان فوتبال طي  90دقيقه بازي ندارد
( .)10عالوهبراين ،جونز 1و همکاران ( )2002به بررسي تأثير مکمر کراتين ( 20گرم در روز بهمدت
پن روز) بر کينتيک اکسيژن مصرفي در دوچرآهسواري زيربيشينه پرداآتند و عنوان کردند که
کراتين هيچگونه تأثير ارگوژنيکي بر ن ندارد ( .)14سيروتک 2و همکاران ( )2001نيز تأثير مکمر
کراتين ( 0/3گرم /کيلوگرم وزن بدن در روز) بر عملکرد هوازي قايقرانان مرد را موردبررسي قرار
دادند و پس از پن هفته ،هيچگونه تغيير معناداري را در متغيرهاي عملکردي مشاهده نکردند (.)15
براساس مطالعات ان امشده ميتوان گفت که تأثير مکمر کراتين بر فعاليت هوازي کمتر موردتوجه
قرار گرفته است بنابراين ،اطالعات اندکي درمورد اثرات مکمر کراتين بر عملکرد ورزشي زيربيشينه
يا مدتزمان تمرين وجود دارد.
مرور نتاي مطالعات پيشين نشان ميدهد که يافتهها داراي ابهامات فراواني ميباشد ازاينرو ،اين
سؤال مطرح ميشود که يا کراتين ،مکمر مفيدي براي ورزشکاران بوده و کاربرد ن در حين
تمرينات و فصر مادهسازي درراستاي بهبود عملکرد نها قرار دارد يا آير؟ دراينزمينه ،مطالعۀ
راشر 3و همکاران ( )2010در ارتباط با نمونههاي حيواني نشان داد که مصرف مکمر کراتين
بهمدت پن روز موجب حفظ آاير گليکوژن در حين فعاليتهاي ورزشي پرشدت تناوبي ميشود
( .)16برنچ ( )2003نيز در پژوهش فراتحلير آود پيشنهاد کرد که احتماالً کراتين ميتواند موجب
بهبود سوآتوساز مواد سهگانه ،4افزايش سوبستراي دردسترس حين فعاليت و بهبود عملکرد
هوازي شود .البته ،شواهد موجود دراينزمينه داراي تناقض ميباشد ( .)9مطالعات حيواني نشان
داده است که چهار هفته مصرف مکمر کراتين بهطور معناداري ميزان کراتين حوضچههاي کراتين
عضلۀ قلب گونههاي مختلف حيواني را بين 37ا 19درصد افزايش ميدهد ( .)17همچنين ،برآي از
مطالعات گزارش کردهاند که کراتين بهطور مستقيم بر سنتز پروتئينهاي انقباضي عضالت اسکلتي
و قلبي تأثير ميگذارد (21ا .)18شواهد موجود بيانگر ن هستند که کراتين بهوسيلۀ مکانيسم
مشابه انتقالي وابسته به سديم ،وارد سلولهاي عضالني و قلبي ميشود ( )22و اين يافته ،فرضيۀ
بگيري سلولهاي عضالني قلب بهوسيلۀ کراتين را تقويت ميکند .شايان کر است که اين شرايط
داراي اثرات معناداراي بر عضلۀ قلب بوده و تغييرات هموديناميک جريان آون در قلب ،احتماالً
مشابه با شرايط هيپرتروفي قلب ميباشد .دراينراستا ،مک کالنگ 5و همکاران ( )2003گزارش
1. Jones
2. Syrotuik
3. Roschel
4. Modify Substrate Utilization
5. Mcclung
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کردند که کراتين همراه با استرس فعاليت ورزشي موجب افزايش سنتز پروتئينهاي انقباضي عضلۀ
قلبي ميگردد .نها ادعا کردند که احتماالً اين تغييرات موجب بهبود پارامترهاي فيزيولوژيک قلبي
ا عروقي ميشود ( .)23با توجه به نتاي ضدونقيض گزارششده ،تأثير مکمر کراتين بر قلب و
عملکرد قلبي ا عروقي نامشخ ميباشد ازاينرو ،مطالعات بيشتري براي بررسي نقش عملکرد
قلبي ا عروقي در بهبود و يا افت عملکرد در فعاليتهاي هوازي و بيهوازي موردنياز ميباشد
ازاينرو ،اين پژوهش با هدف بررسي سازوکارهاي عملکردي اين مکمر در دستگاه قلبي و عروقي به
بررسي اين سؤال ميپردازد که يا مصرف مکمر کراتين تأثيري بر عملکرد دستگاه قلبي ا عروقي
دارد و نقش ن در بهبود يا عدم بهبود مادگي هوازي و بيهوازي ورزشکاران چيست؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر يک مطالعۀ نيمهت ربي است که جهت ان ام ن ،هشت مرد ورزشکار کاراتهکا که در
ليگ کاراتۀ کشور حضور داشتند و سابقۀ حضور نها در ليگ بيش از پن سال بود ،در آارج از
فصر مسابقات و براساس معيارهايي انتخاب شدند .الزمبه کر است نمونههايي که طي دو ماه
گذشته مکمر کراتين مصرف کرده بودند از مطالعه حذف شدند .پس از شنايي اوليۀ زمودنيها با
روند ان ام پژوهش ،فرم رضايتنامه از نها اآذ گرديد .وضعيت تغذيهاي و ميزان فعاليت روزانۀ
زمودنيها بهترتيب بهوسيلۀ پرسشنامۀ  24ساعتۀ غذايي 1شامر بررسي مواد غذايي سه روز پشت
سر هم و پرسشنامۀ فعاليتهاي روزانه 2بررسي شد ( .)24طبق نتاي اين پرسشنامهها،
زمودنيهايي که سطح فعاليت بدني روزانۀ نها براساس کالري مصرفي بين  2500تا 4000
کيلوکالري بود ،انتخاب شدند و نمونههاي آارج از اين محدوده ،يا تعدير گشتند و يا از مطالعه
حذف گرديدند .همچنين ،براساس پرسشنامۀ غذايي ،ميزان کالري دريافتي روزانه معادل  2500تا
 3500کيلوکالري بهعنوان محدودۀ نرمال در نظر گرفته شد و برنامۀ غذايي زمودنيها براساس
توصيههاي تغذيهاي ارائهشده در اين محدوده تنظيم گرديد .نتاي بررسيهاي صورتگرفته نشان
داد که ميانگين کالري دريافتي زمودنيها در محدودۀ  3650±577و ميانگين کالري مصرفي نها
 450±3150کيلوکالري ميباشد .درادامه ،زمودنيها با طرح متقاطع و بهصورت تصادفي به دو
دستۀ مکمر و دارونما تقسيم شدند .بدينمنظور ،يک گروه شامر هشت زمودني در هر جلسۀ
سن ش متغيرها (که شامر چهار جلسۀ پيش زمون مکمر ،پس زمون مکمر ،پيش زمون پالسيبو و
1. 24 Hour Diet Recall
2. Activities Of Daily Living (ADL) Scale
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پس زمون پالسيبو بود) با روش تصادفي به دو دستۀ مکمر و دارونما تقسيم شدند که زمودنيها و
زمونگيرنده از اين تقسيمبندي بياطالی بودند .سپس ،ارزيابي متغيرهاي پژوهش با روش
دوسويهکور ان ام شد .درپايان سن ش متغيرها نيز دادههاي ارزيابيشده درقالب چهار مرحلۀ
پيش زمون و پس زمون مکمر و پالسيبو منظم گرديدند .الزمبه کر است که  10روز فاصله بين دو
دورۀ مصرف مکمر و دارونما براي پاکسازي در نظر گرفته شد .عالوهبراين ،گروه کراتين  20گرم
کراتين را بهصورت روزانه (چهار وعدۀ پن گرمي) و طي پن روز مصرف کردند ( )9که زمان مصرف
اين دوزها در روز و همراه با ب و يا بميوه بود .شايان کر است که در اين مدت گروه کنترل با روند
مشابهي ،دارونما (نشاسته) مصرف نمود.
جدول 1ـ خصوصيات آزمودنيها
سن

قد

وزن

شاخص توده بدني

سابقۀ ورزشي

(سال)

(سانتيمتر)

(کيلوگرم)

(کيلوکرم /متر مربع)

(سال)

ميانگين

21

180/4

71/2

21/9

12/4

انحراف استاندارد

5/1

4/7

9/6

2/6

5/4

متغير

اطالعات موردنياز براي يک دورۀ پن روزه از طريق ان ام پيش زمون و پس زمون جمع وري گرديد
(کليۀ اطالعات در ساعات مشخصي از روز جمع وري شد) .ارزيابي قدرت ،مادگي بيهوازي ،مادگي
هوازي و عملکرد دستگاه قلبي ا عروقي نيز بهصورت زير ان ام گرفت.
از زمودنيها آواسته شد از ان ام هرگونه فعاليت شديد در  48ساعت مانده به زمون آودداري
کنند ،وعدۀ غذايي آود را دو ساعت قبر از زمون مير کرده و نيمساعت قبر از ن چيزي نخورند.
سپس ،قدرت عضالني دست و کمر نها اندازهگيري گرديد .قدرت دست در وضعيت ايستاده و
ناتوميک بهوسيلۀ دست برتر و توسط نيروسن دست (الفايت) 1ارزيابي شد ( ،)25قدرت عضالت
کمر بهوسيلۀ نيروسن تنه (الفايت) در وضعيت ليفت بررسي گرديد ( )25و بهمنظور سن ش
مادگي بيهوازي زمودنيها از زمون وينگيت  30ثانيهاي بر روي دوچرآۀ کارسن (مونارک)2
استفاده شد .زمودنيها پس از پن دقيقه گرمکردن بر روي دوچرآۀ کارسن  ،با اعالم زمونگر ،دور
رکاب آود را به حداکثر رسانده و سپس ،وزنۀ معادل ( )0/07وزن بدن نها بهعنوان مقاومت اعمال
ميشد .شايانتوجه است که زمودني بهمدت  30ثانيه با حداکثر تالش به رکابزدن ادامه ميداد و
درپايان ،حداکثر توان بيهوازي بهشکر بيشترين برونداد توان در عرض يک دورۀ پن ثانيهاي و
شاآ آستگي بهعنوان کمترين دور رکاب در بازۀ پن ثانيهاي براساس فرمولهاي استاندارد
1. Lafayette
2. Monark
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نرمافزار محاسبه و ثبت ميگرديد .اطالعات مربوط به اکسيژن مصرفي بيشينه نيز از طريق بررسي
گازهاي آروجي جمع وري گشت .عالوهبراين ،مادگي هوازي از طريق محاسبۀ ستانۀ بيهوازي
تنفسي 1و اکسيژن مصرفي بيشينه مورد بررسي قرار گرفت .بدينمنظور ،زمودنيها در زمون
ورزشي فزاينده بر روي نوارگردان شرکت کردند .اين زمون ،يک زمون زمايشگاهي است که

بهترين نشاندهندۀ مادگي قلبي ا ريوي ميباشد .ضريب اعتبار اين زمون فزاينده برابر با ()0/84
و اشتباه استاندارد ن ( 3/2ميليليتر /کيلوگرم /دقيقه) است ( .)26جهت اجراي اين زمون ،ابتدا
زمودني بهمدت سه دقيقه روي نوارگردان شروی به راهرفتن نمود و در سه دقيقۀ بعد ،با سرعت 10
کيلومتر در ساعت و شيب حداقر شروی به دويدن کرد .سپس ،در هر دقيقه و در همان سرعت،
شيب نوارگردان  2/5درصد افزايش مييافت تا زمودني آسته شود و قادر به ادامۀ زمون نباشد.
درادامه و پس از پن روز مصرف مکمر يا دارونما با فاصلۀ زماني  24ساعت ،زمودنيها م دداً در
زمون شرکت کردند .در حين زمون ،ت زيهوتحلير گازهاي تنفسي بهوسيلۀ دستگاه زان 2ان ام
شد اين روش شامر بررسي اکسيژن ورودي و ديکسيدکربن آروجي بهصورت مداوم در هر تنفس
ميباشد .الزم به کر است که ستانۀ بيهوازي از طريق اطالعات گازهاي تنفسي و با استفاده از
روش انحناي منحني 3توسط نقطۀ چرآش ح م اکسيژن-دياکسيدکربن و ارتباط بين نها از
طريق رگرسيون آطي تعيين گرديد (.)27
4
عالوهبراين ،عملکرد قلبي ا عروقي زمودنيها بهوسيلۀ روش امپدانس کارديوگرافي در وضعيت
استراحتي و در حالت نشسته ،پيش از زمون ورزشي فزاينده بررسي شد .امپدانس کارديوگرافي يک
روش غيرتهاجمي براي بررسي هموديناميک جريان آون در ئورت و وضعيت مايعات سينهاي
ميباشد .فناوري امپدانس کارديوگرافي با استفاده از چهار الکترود آارجي که در دو سمت گردن
قرار گرفته و چهار الکترود ديگري که در زير بغر و در سطح زائدۀ آن ري قرار ميگيرند ،عمر
ميکند .الزمبه کر است که جريان الکتريکي با فرکانس باال و دامنۀ پايين براي اندازهگيري تغييرات
مقاومت الکتريکي در سينه بهکار ميرود ( .)28امپدانس کارديوگرافي براساس دو مؤلفۀ يکنواآت و
متغير عمر ميکند که مؤلفههاي يکنواآت (شاآ مايعات سينهاي 5يا آط تراز امپدانس)
نشاندهندۀ مقاومت کلي در سينه است .اين مؤلفهها با سطح مقطع سينهاي و ح م مايعات ن
1. Ventilatory Anaerobic Threshold
2. Zan-600
3. V-Slope
4. Impedance Cardiography
5. Thoracic Fluid Index
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(تابع تغييرات وزن بدن) در ارتباط ميباشند .عالوهبراين ،مؤلفههاي متغير شامر :حرکات بدني،
تنفس و فعاليت پمپ آون است که در ارتباط با تغييرات ضرباندار در ح م آون در سينه
ميباشد .کر اين نکته ضرورت دارد که از اين دو مؤلفه بههمراه موج الکتروکارديوگرام براي محاسبۀ
شاآ هاي هموديناميکي آون با استفاده از فرمولهاي فيزيکي استفاده ميشود (.)26
در پژوهش حاضر ،ت زيهوتحلير ماري دادهها با استفاده از نرمافزار ماري اس.پي.اس.اس نسخۀ
 122صورت گرفت که جهت ان ام ن از زمون تحلير واريانس دوطرفه با اندازهگيريهاي تکراري و
(درصورت نياز) زمون تعقيبي بونفروني در سطح معناداري ( )0/02استفاده گرديد.
نتایج
متغيرهاي پژوهش در چهار مرحلۀ جمع وري ،بهوسيلۀ نوواي دوطرفۀ تکراري تحلير ماري شدند.
ميانگين تغييرات قدرت عضالني ،مادگي بيهوازي و مادگي هوازي در جدول شمارۀ دو ارائه شده
است .نتاي بيانگر عدم تغيير معنادار عملکرد بدني پس از مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين ميباشد.
جدول  -1آزمون آماري تغييرات عملکرد بدني
پايه مکمل

با مکمل

پايه پالسيبو

با پالسيبو

ارزش F

ارزش P

20/02±9/64

22/01±9/32

20/22±1/09

20/02±1/00

0/134

0/636

(کيلوگرم)

وزن بدن قدرت دست برتر قدرت تنه

11/2±6/9

13/1±10/2

10/1±6/2

11/2±6/1

0/023

0/696

122/22±11/92

192/21±22/11

121/11±12/01

121/22±19/21

0/993

0/223

(وات/کيلوگرم)

توان بيشينه

2/92±0/66

6/19±0/66

2/42±1/33

2/90±1/02

0/226

0/991

متغير
(کيلوگرم)
(کيلوگرم)

1. SPSS 22
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ادامه جدول  -1آزمون آماري تغييرات عملکرد بدني
متغير

22/91±2/61

22/06±2/03

22/92±2/40

22/22±2/11

0/001

0/666

30/10±2/96

39/42±9/16

31/41±1/23

30/14±2/94

0/236

0/429

42/44±4/91

22/62±2/92

42/61±4/31

42/22±4/91

1/312

0/214

شاآ
آستگي

(وات/ثانيه)

پايه مکمل

با مکمل

پايه پالسيبو

با پالسيبو

ارزش F

ارزش P

ليتر/کيلوگرم/دقيقه)

ستانه بي هوازي (ميلي-

(ميليليتر/کيلوگرم/دقيقه)

اکسيژن مصرفي بيشينه

* نشانه وجود اآتالف معنادار مي باشد

در جدول شمارۀ سه ،دادههاي توصيفي و زمون ماري تغييرات قلبي ا عروقي ،قبر و بعد از مصرف
مکمر و دارونما ارائه شده است .نتاي نشاندهندۀ عدم تأثيرگذاري معنادار مصرف کوتاهمدت مکمر
کراتين بر عملکرد قلبي ا عروقي ميباشد.
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جدول  -3آزمون آماري تغييرات عملکرد قلبي ـ عروقي
متغير

(ميليليتر)

ح م ضربهاي

()dyn.s.cm-5

مقاومت منظم عروقي

(کيلوگرم.متر)

کار قلب چپ
سرعت آروج

آون (1/1000/ثانيه)

19/21±11/11

22/22±19/69

12/22±11/12

11/42±11/14

0/314

0/113

1310±222

1244±214

1312±212

1311±226

0/436

0/121

1/41±1/23

1/22±1/40

9/62±1/14

1/02±1/20

0/922

0/904

21/11±6/21

92/42±2/42

21/11±12/93

22/22±11/42

0/322

0/210

22/91±2/61

22/06±2/03

22/92±2/40

22/22±2/11

0/001

0/666

0/42±0/03

0/32±0/09

0/42±0/04

0/43±0/04

1/249

0/222

شاآ

پايۀ مکمل

با مکمل

پايۀ پالسيبو

با پالسيبو

ارزش F

ارزش P

آون

شاآ

(1/100/ثانيه)2

شتاب آروج

سيستوليک

نسبت زمان

بحث و نتيجهگيری
بسياري از مطالعات علمي و گزارشهاي غيرعلمي اين نظريه را که مصرف مکمر کراتين موجب
افزايش ناگهاني وزن بدن ميشود ،تأييد ميکنند ( .)30عموماً بهنظر ميرسد که طي يک دورۀ چهار
تا پن روزۀ مصرف کراتين ،يک تا دو کيلوگرم بر وزن بدن افزوده ميشود اما ممکن است افزايش
وزن از اين ميزان هم بيشتر باشد .در بازنگري ن دسته از مطالعاتي که تغييرات وزن بدن را گزارش
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نمودهاند ،کالرکسون )1988( 1به  11پژوهش استناد ميکند که طي نها افزايش وزن رخ داده و
در سه مورد نيز افزايشي مشاهده نميشود ( .)31مکمر کراتين در اين پژوهش موجب افزايش 2/5
درصدي وزن بدن گرديد که بهلحاظ ماري معنادار نبود بنابراين ،نتاي اين پژوهش تأثير مکمر
کراتين بر افزايش وزن بدن را تأييد ميکند .در ارتباط با رشد سريع وزن بدن ميبايست چنين
فرض نمود که بخش عمدۀ فرايند ،ناشي از جمعشدن ب است .افزايش موجودي کراتين عضله تا
سطح 100ا 80ميليمول در کيلوگرم باعث افزايش اسموالريتۀ داآر سلولي شده و موجب ت مع
ب ميشود .در نتاي پژوهش نيز افزايش معنادار ب بدن پس از دورۀ پن روزۀ مصرف مکمر
مشاهده گرديد .همچنين ،مکمر کراتين بهطور ميانگين موجب افزايش هفت درصدي وزن بدن در
ورزشکاران شد بنابراين ،بخشي از افزايش وزن بدن ناشي از افزايش احتباس ب درونسلولي
ميباشد .دراينراستا ،هالتمن 2و همکاران ( )1996به کاهش بروندۀ ادرار طي دو روز مصرف مکمر
پي بردند که اين امر به تثبيت نظريۀ فوق کمک ميکند ( .)32بااينهمه ،افزايش اسموالريتۀ داآر
عضالني بهدلير وجود کراتين (احتماالً) نميتواند علت ت مع تمامي اين مقدار ب باشد .چنين
پيشنهاد شده است که مصرف همزمان کراتين و کربوهيدراتها که من ر به افزايش سطح انسولين
آون ميشود ،ميتواند من ر به افزايش توليد گليکوژن و بهدنبال ن افزايش ميزان ب عضله گردد
(.)33
طبق نتاي مطالعات پيشين انتظار ميرفت مکمر کراتين موجب افزايش معنادار قدرت عضالني در
ورزشکاران شود .در اين ارتباط ،ولک 3و همکاران ( )1997مشاهده کردند که مصرف هفت روزۀ
مکمر کراتين باعث بهبود عملکرد قدرتي در مردان جوان همراه با برنامۀ تمرينات قدرتي ميشود
( )34اما مصرف کوتاهمدت مکمر در اين پژوهش تأثير معناداري بر قدرت دست و تنه نداشت.
البته ،تغييرات مطلوب و ارزشمندي در قدرت دست ( 3/7درصد) و تنه ( 6/7درصد) مشاهده گرديد.
دلير احتمالي عدم معناداري نتاي اين پژوهش ،سطح باالي مادگي بدني زمودنيها ميباشد.
بررسيها نشان داده است که ظرفيت آيرهسازي کراتين و فسفوکراتين از طريق آوردن مکمر
کراتين افزايش مييابد ( )35،36ازاينرو ،با توجه به اينکه بخش اعظم انرژي بههنگام ان ام
فعاليتهاي شديد و قبر از غاز فرايند گليکوليز بيهوازي از ATPو کراتين فسفات فراهم ميشود،

1. Clarkson
2. Hultman
3. Volek
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بهنظر ميرسد که افزايش آاير کراتين فسفات ،احتماالً مقدار  ATPتوليدي را بههنگام فعاليت
بسيار شديد افزايش ميدهد (.)37
دراينزمينه ،ون هاتالو و جونز )2009( 1مشاهده کردند که مصرف مکمر کراتين بهمدت پن روز و
هر روز بهميزان  20گرم ،تغيير معناداري در توان با حداکثر شدت 2اي اد نميکند ( .)38نتاي
پژوهش ما نيز اين يافته را تأييد ميکند .در اين پژوهش ،مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين تأثير
معناداري بر توان ميانگين و بيشينه و شاآ آستگي نداشت اما برآالف نتاي بهدست مده،
هافمن و همکاران ( )2005مشاهده کردند که مصرف مکمر کراتين بهمدت شش روز موجب
بهتعويقافتادن ميزان آستگي در زمون توان بيهوازي وينگيت ميشود ( )7اما همانطورکه
مالحظه گرديد ،توان بيشينه پس از مصرف مکمر افزايش يافت .سازوکاري که بهواسطۀ ن مکمر
کراتين ميتواند عملکرد را بهبود بخشد ،کامالً روشن نميباشد اگرچه مشخ است که اين اثر به
افزايش موجودي  CPعضله مرتبط ميباشد .نتاي اآير نشان ميدهد که سرعت نوسازي  CPپس از
تمرينات شديد درصورت مصرف مقادير زياد مکمر کراتين افزايش مييابد ( .)2احتماالً طي
تمرينات شديد ،ورود به گليکوليز بيهوازي و توليد اسيدالکتيک به تأآير ميافتد ( .)35،39اين
احتمال وجود دارد که اين بهبود حاصر تقويت عملکرد بافري و اتکاي کمتر به فرايند گليکوليز و
درنتي ه ،شکرگيري کمتر الکتات باشد (.)9
با وجود پژوهشهاي اندکي که درمورد بررسي تأثير مکمر کراتين بر عملکرد هوازي ان ام شده
است اما مطالعات موجود نشان ميدهد که مکمر کراتين بر عملکرد استقامتي تأثيري نداشته و يا
داراي اثرات ارگوليتيک ميباشد ( .)15،40،41دراينزمينه ،استرود 3و همکاران ( )1994مشاهده
کردند که مصرف مکمر کراتين بر عملکرد قلبي ا تنفسي و يا سوآتوسازي نسبت به تمرينات
زيربيشينه تأثيري ندارد ( .)42جونز و همکاران ( )2002نيز عنوان نمودند که مکمر کراتين (20
گرم در روز بهمدت پن روز) ،هيچگونه تأثير ارگوژنيکي بر کينتيک اکسيژن مصرفي در فعاليت
ورزشي دوچرآهسواري زيربيشينه ندارد ( .)14همچنين ،ون لون 4و همکاران ( )2003مشاهده
کردند که مصرف درازمدت مکمر کراتين ،هيچگونه تغييري در ظرفيت اکسيداتيو عضالت در حين
فعاليتهاي استقامتي اي اد نميکند ( )43اما برآالف نها ،بالسام 5و همکاران ( )1994برونداد
بيشتر کار پس از مصرف مکمر کراتين و غلظت کمتر الکتات عضله را گزارش نمودند (.)44
1. Vanhatalo & Jones
2. All-Out Critical Power Test
3. Stroud
4. Van Loon
5. Balsom
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همچنين ،نتاي پژوهش گريف 1و همکاران ( )2009نشان داد که مصرف مکمر کراتين موجب
بهبود معنادار ستانۀ بيهوازي ميشود اما تأثيري بر اکسيژن مصرفي بيشينه ندارد ( .)13ريکوسانز
و مارکو )2000( 2نيز گزارش کردند که مکمر کراتين موجب افزايش اکسيژن مصرفي ،کاهش
غلظت اورۀ آون و افزايش زمان فعاليت تا واماندگي ميشود ( .)12در اين پژوهش کراتين موجب
بهبود غيرمعنادار  15/7درصدي ستانۀ بيهوازي و  8/2درصدي اکسيژن مصرفي بيشينه شد .نتاي
اين پژوهش نشان داد که مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين ميتواند موجب افزايش ظرفيت کاربرد
اکسيژن و اکسيژن مصرفي بيشينه در ورزشکاران شود .در اين ارتباط ،باستا و همکاران)2006( 3
مشاهده کردند که مصرف مکمر کراتين پيش از زمون قايقراني استاندارد ،تغييري در توان
ورزشکاران اي اد نکرد اما موجب کاهش پراکسيداسيون چربيها گرديد ( .)45اين گزارش نشان
ميدهد که مکمر کراتين موجب افزايش اسيدهاي چرب موردنياز براي اکسيداسيون سلولهاي
عضالني قلب در حين فعاليت ورزشي ميشود بنابراين ،شواهد پيشنهاد ميکنند که کراتين موجب
افزايش سوبستراي دردسترس در حين فعاليت هوازي شده و عملکرد را ارتقا ميدهد ( .)9همچنين،
کيداف 4و همکاران ( )2004گزارش نمودند که احتماالً کراتين با بهبود عملکرد تنظيم دمايي بدن
موجب بهبود عملکرد در فعاليتهاي زيربيشينه و طوالنيمدت ميشود (.)46
عالوهبراين ،مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين موجب افزايش غيرمعنادار ح م ضربهاي ( 10/2درصد)
گرديد که اين تغيير ،اثرات مطلوبي در بهبود عملکرد دارد .همچنين ،دو عامر افزايش انقباضپذيري
قلب و بازگشت وريدي موجب افزايش ح م ضربهاي و برونده قلبي ميشود .همانطورکه مالحظه
شد ،نتاي اين پژوهش تأييدکنندۀ بهبود غيرمعنادار شاآ سرعت ( 7/5درصد) و شتاب (4/5
درصد ) آروج آون در ئورت بود .اين دو شاآ بيانگر حداکثر شتاب و سرعت آروج آون در
ئورت ميباشند و با انقباضپذيري عضلۀ قلبي رابطۀ مستقيمي دارند ( )47بنابراين ،نتاي اين
پژوهش حاکي از ن است که احتماالً مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين موجب افزايش انقباضپذيري
عضلۀ قلب و افزايش ح م ضربهاي و برونده قلب ميشود .براي درک اين مطلب که چگونه کراتين
موجب ارتقاي انقباضپذيري عضلۀ قلب ميگردد ،مطالعات بيشتري در سطح سلولي و مولکولي
مورد نياز ميباشد .در اين ارتباط ،يافتههاي پژوهشهاي پيشين نشان ميدهد که در حين فعاليت
1. Graef
2. Rico-Sanz & Marco
3. Basta.
4. Kidoff
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ورزشي ،برونده قلبي با افزايش قابرمالحظۀ ضربان قلب و ح م ضربهاي افزايش مييابد اما با بروز
تاکيکاردي و کاهش زمان دياستول ،زمان کمتري براي پرشدن دياستولي در اآتيار بطن چپ
آواهد بود ازاينرو ،در حين فعاليت ورزشي بهمنظور حفظ روند افزايشي ح م ضربهاي ميبايست
عملکرد دياستولي بطن چپ 1افزايش يابد .شايان کر است که افزايش تحريک سمپاتيک ،ترشح
کاتکوالمينها و بازگشت وريدي موجب افزايش عملکرد انقباضي قلب و کاهش ح م پايان
سيستولي بطن چپ 2ميشود و همزمان با ن ،ميزان اتسایپذيري بطن افزايش مييابد و درنتي ه،
پرشدن بطني سريعتر صورت ميگيرد .اين مکانيسمها ،ح م ضربهاي را حفظ ميکنند و مانع از
افزايش فشار دياستولي بطن ميشوند (.)48
عالوهبراين ،نتاي نشان داد که مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين موجب کاهش غيرمعنادار مقاومت
منظم عروقي (نه درصد) ميگردد که اين امر بهنوعي بيانگر افزايش اتسایپذيري سرآرگي ميباشد.
چنانچه عاملي بتواند مقاومت منظم عروقي را کاهش دهد ،باعث کاهش پسبار و درحقيقت ،مقاومت
عروق دربرابر حرکت جريان آون ميشود که اين تغيير من ر به افزايش ظرفيت عروق براي جابهجايي
آون و تعدير فشارآون در حين فعاليت ورزشي ميگردد بنابراين ،ميتوان اينگونه نتي هگيري کرد
که مکمر کراتين با کاهش مقاومت عروق دربرابر حرکت جريان آون موجب افزايش بازگشت
وريدي و افزايش ح م ضربهاي و برونده قلبي ميشود .کر اين نکته ضرورت دارد که کاهش رهايي
راديکالهاي زاد ،اثر غيرفعالکنندۀ ثانويهاي بر نيتريک اکسايد دارد که افزايش رهايي ن باعث افزايش
اتسایپذيري سرآرگي ميشود ( )49بنابراين ،با توجه به گزارش باستا و همکاران ( )2006مبني بر
تأثير مکمر کراتين بر تقويت دستگاه نتياکسيداني ( )45ميتوان نتي ه گرفت که اين مکمر
موجب افزايش رهايي نيتريک اکسايد و کاهش مقاومت منظم عروقي ميگردد.
عالوهبراين ،مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين در پژوهش حاضر من ر به افزايش غيرمعنادار کار قلب
چپ گرديد .اين تغيير همراستا با تغييرات ح م ضربهاي بوده و بيانگر ن است که مکمر موجب
افزايش ظرفيت کار ان امشدۀ قلب در يک دقيقه ميگردد .درحقيقت ،قلب قادر آواهد بود با مصرف
اکسيژن کمتر و بهعبارتديگر ،کارايي بهتر در يک بارکار مشخ  ،فعاليت آود را ادامه دهد که
احتماالً دلير ن ،افزايش بگيري سلول و نقش ن در ارتقاي عملکرد نزيمي و افزايش سوبستراي
(اسيدهاي چرب) دردسترس ميباشد .مکمر کراتين با افزايش بگيري سلولي موجب توسعۀ
ظرفيت نزيمي قلب براي استفاده از اکسيژن و سوآتوساز هوازي در حين فعاليت ورزشي ميشود.

1. Left Ventricular Diastolic Function
2. Left Ventricular End-Systolic Volume
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عالوهبراين ،نسبت زمان سيستوليک شاآصي است که با کسر تزريقي بطن چپ رابطۀ معکوسي دارد
و کاهش ن نشاندهندۀ افزايش کسر تزريقي ميباشد .همانطورکه مالحظه گرديد ،مصرف
کوتاهمدت مکمر کراتين من ر به کاهش نسبت زمان سيستوليک ( 9/5درصد) و درنتي ه ،ارتقاي
کسر تزريقي ميشود که اين تغيير بيانگر افزايش عملکرد سيستول بطني است .الزمبه کر است که

اين تغيير مطلوب احتماالً حاصر افزايش انقباضپذيري عضلۀ قلب و افزايش بازگشت وريدي
در اثر ارتقاي اتسایپذيري عروق ميباشد.
نتاي بهدست مده در اين پژوهش نشان داد که مصرف کوتاهمدت مکمر کراتين موجب
بهبود غيرمعنادار اما قابردفای متغيرهاي عملکردي قلبي ا عروقي ميشود که نقش مهمي
در ارتقاي عملکرد بدني بهويژه در فعاليتهاي ورزشي پرشدت ،بيشينه و بلندمدت دارد.
همچنين ،بهبود عملکرد انقباضي عضلۀ قلب و افزايش ح م پايان دياستولي از جمله
مهمترين مکانيسمهايي هستند که موجب پمپاژ آون بيشتر به عضالت فعال و احتما ًال
بهتعويقافتادن ستانۀ بيهوازي ،آستگي و افزايش عملکرد ميشوند .اين امر احتما ًال ناشي
از عملکرد بهتر نزيمي سلولهاي عضالني قلب و عروق و احتباس بيشتر ب سلولي در پي
مصرف مکمر کراتين ميباشد بنابراين ،نتاي اين پژوهش در کنار يافتههاي مطالعات
پيشين ،بر نقش مثبت اين مکمر در ارتقاي عملکرد با ميان يگيري مکانيسمهاي قلبي ا
عروقي تأکيد دارد.
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Abstract
Currently, sport researchers try to identify the proper dietary supplements, that is
essential for modern sports. Therefore, most professional athletes to maximize their
performance, use these supplements. Creatine recognized as a supplement for enhancing
the effectiveness of athletes. So, due to its widespread use among athletes, study of its
possible positive or negative impact on the body is a necessity. The researcher in this
study investigated the effect of short-term creatine supplementation on markers of
cardiovascular risk factor after exhaustive exercise in elite karate athletes. For this
purpose, 8 karate ka athletes (age 21.0±5.1 yr., weight 71.2±9.6 kg, height 180.4±4.7
cm) participated in the study, voluntarily. Study method was double-blind.
Cardiovascular and respiratory data were gathered by incremental exercise test on
treadmill with gas analyzer system and cardio screen at rest and Wingate test, before and
after creatine supplementation. Data analysis was performed by SPSS software and
repeated measure technique. Subjects consumed 20 grams of creatine or placebo per day
for 5 days in 4 steps. Between the use of creatine or placebo supplement for 10 days was
considered to body clean. The results showed that short-term creatine supplementation
have desirable but non-significant effects on cardiovascular and respiratory function.

Keywords: Short-term Creatine Supplementation, Cardiovascular System, Aerobic
Fitness, Anaerobic Fitness
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