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تأثیر مصرف حاد مكمل كراتین و ریبوز بر شاخص های فشار اكسایشی و حفظ
عملكرد پس از فعالیت های شدید مكرر در كشتی گیران نخبه
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چکیده
فعالیت و تمرین شدید موجب افزایش تولید رادیکالهوای آزاد و ایجواد آسویبهوای سولولی در ورزشوکاران
میشود .تقویت و بهبود سیستم ضداکسایشی ورزشکاران میتواند اثرات مضر فعالیتهای سنگین را کاهش و
به بهبود عملکرد آن ها کمک نماید؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی مصرف حاد مکمل ریبوز و مکمل
کراتین بر شاخصهای فشار اکسایشی و حفظ عملکرد(اوج توان ،میانگین تووان ،شواخص خسوتگی) پوس از
فعالیتهای شدید مکرر در کشتیگیران نخبه بود .بدین منظور 02نفر از کشتیگیران نخبهی شهر تهران بوا
میانگین سن (00±9سال) و شاخص تودهی بدن (09± 9کیلوگرم بر مترمربوع) بوهطوور داوطلبانوه در ایون
تحقیق شرکت کردند .تحقیق از نوع نیمهتجربی و به صورت دوسوکور متقاطع انجوام شود .در ایون تحقیوق
آزمودنیها در هر سه جلسه یک ساعت قبل از انجام کلیهی مراحل آزمون (9مرحله فعالیت شدید بوا فاصوله
01دقیقه استراحت فعال وهر مرحله شامل 9آزمون وینگیت پا و 9آزمون وینگیت دست به صورت متناوب و
با استراحت فعال0دقیقهای بین هر آزمون) ،اولین نوبت مکمل ریبوز یا مکمل کوراتین(./0گورم بوه ازای هور
کیلوگرم از وزن بدن) یا دارونما (طعمدهنده ی بی اثر)را مصرف کردند ،همچنوین دوموین نوبوت مکمول یوا
دارونما پس از پایان مرحلهی دوم آزمون و سومین نوبت پس از اتمام کل 9مرحله مصرف شد .نمونوه خوون
قبل از مصرف اولین نوبت مکمل و پس از اتمام کل 9مرحله آزمون و پس از یک ساعت بازگشت بوه حالوت
اولیه از آزمودنیها گرفته شد .نتایج تحقیق با استفاده از روش تحلیل واریانس مکرر( )9×9نشان داد ،مصرف
مکمل ریبوز موجب کاهش معنیدار غلظت  MDAپس از انجام فعالیت شدو از طرفی  GSSGنیز به مصورف
مکمل ریبوز و کراتین وابسته می باشد( .)P>2/21همچنین با توجوه بوه نتوایج مشواهده شوده ،پاسوخ ،KC
 CAK ،GSL ،OX ،HDLو اسید الکتیک به مصرف ریبوز و کراتین وابسته نبوود؛ نتوایج تحقیوق همچنوین
نشان داد ،اوج توان بیهوازی و میانگین توان بی هوازی به مصرف مکمل ریبوز و نیز مصرف مکمول کوراتین
وابسته میباشد()P>2/21؛ از طرفی نتایج حاکی از عدم تفاوت شاخص خستگی در جلسه کراتین ،ریبوز و
دارونمای تحقیق حاضر بود( .)P<2/21به طور کلی به نظر می رسود مصورف حواد مکمول ریبووز و مکمول
کراتین تثثیرمعنیداری بر برخی شاخص های فشار اکسایشی کشتیگیران نخبه دارد و نیز میتواند عملکورد
بیهوازی را در فعالیتهای شدید تکراری(همانند فعالیت مورد استفاده در تحقیق حاضر) ایون آزموودنیهوا
بهبود بخشد.
واژگان کلیدی :ریبوز ،کراتین ،فشار اکسایشی ،فعالیت شدید مکرر ،کشتی گیر نخبه.
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