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چکیده طرحهای پژوهشی حوزة فیزیولوژی ورزشی

تاثیر مصرف كوتاه مدت مكمل كراتین بر دستگاه قلبی عروقی و نقش آن در
آمادگی هوازی و بی هوازی ورزشكاران
دکتر سعید نقیبی
هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی0981.
تحقیقات منتشر شده زیادی با هدف بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر عملکرد ورزشی وجود دارد .این
تحقیقات به بررسی پروتکل های مختلف مصرف مکمل ،شککل هکای مختلکف ککراتین و همچنکین اثکرات
جانبی آن پرداخته اند .با این وجود ،مکانیسم هایی که کراتین بوسیله آن به بهبود عملکرد بدنی کمک

مکی

کند هنوز مشخص نیست .بنابراین با توجه به مصرف گسترده آن در بین ورزشککاران در ایکن پکشوهه بکه
بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر عملکرد همودینامی

قلب و عکرو و تیییکرات انقبکا

پذیری آن و نقه آن در آمادگی هوازی و بکی هکوازی ورزشککاران پکرداختیم .بکدین من کور  0ورزشککار
تکواندوکار نخبه (میانگین سن ،10/0±3/0میانگین وزن ،00/1±9/6میانگین قد ،000/4±4/0و سابقه تمرین
 01/4±3/4سال) پس از احراز شرایط بصکورت داوللکب در پکشوهه شکرکت کردنکد .پکشوهه بصکورت
دوسوکور انجام شد .الالعات همودینامی

پذیری قلب و عرو و ظرفیت هوازی و بی هکوازی

و انقبا

آزمودنی ها بوسیله آزمون فزاینده بر روی نوارگردان همراه بکا دسکتگاه گکاز آنکا یزر و کاردیواسککرین در
حالت استراحتی قبل و پس از مصرف مکمل و دارونما جمع آوری شد .آزمودنی ها به مکدت  3روز و هکر
روز  10گرم کراتین یا دارونما در  4مرحله دریافت و قبل و بعد از آن در آزمون فزاینده شرکت کردند .بین
دو مرحله مصرف کراتین یا دارونما ی

هفته فاصله برای پاکسازی در ن ر گرفته شد .نتایج پشوهه نشکان

داد که مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین بر ضربان قلب ،میانگین فشار سرخرگی ،حجم ضربهای ،بکرون ده
قلبی ،کار قلب چپ ،مقاومت من م عروقی ،شاخص سرعت خروج خون ،شکاخص شکتا

خکروج خکون،

مرحله پیه تزریقی خون ،زمان تزریق بطن چپ ،نسبت زمکان سیسکتولی  ،آسکتانه بکی هکوازی ،اکسکیشن
مصرفی بیشینه ،توان بیشینه و شاخص خستگی تاثیر معنی داری ندارد ( .)p≤0/05بنابراین مصکرف کوتکاه
مدت مکمل کراتین بر عملکرد قلبی عروقی و تنفسی ورزشکاران اثرات مطلکو
این نتیجه بیانگر این نکته می باشد که تاثیرات مطلکو

امکا ریرمعنکی داری دارد.

مکمکل ککراتین در کوتکاه مکدت احتمکا ناشکی از

سازگاری های پیرامونی و ریر مرکزی می باشد.
واژه های کلیدی :مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین ،دستگاه قلبی عروقکی ،آمکادگی هکوازی ،آمکادگی بکی
هوازی
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