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 ورزشکارانهوازی و بی هوازی 

 دکتر سعید نقیبی

 5931.هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

ایرن  رجردد دارد    بر عملکررد ررزشری   نیمصرف مکمل کرات زیادی با هدف بررسی تاثیرمنتشر شده  قاتیتحق

آن  یاثرات جانب نیر همچن نیکرات شکل های مختلف، مصرف مکمل ی مختلفپررتکل هاتحقیقات به بررسی 

هنردز   بردنی کمرم مری کنرد    بهبدد عملکررد  به  آن لهیبدس نیکه کرات ییها سمیمکان ،رجدد نی  با اپرداخته اند

بنابراین با تدجه به مصرف گسترده آن در بین ررزشکاران در ایرن پرهرهب بره بررسری تراثیر        ستیمشخص ن

انقباض پرییری آن ر نقرب   مصرف کدتاه مدت مکمل کراتین بر عملکرد همددینامیم قلب ر عررق ر تغییرات 

ررزشکار تکدانردرکار نخبره یمیران ین     8آن در آمادگی هدازی ر بی هدازی ررزشکاران پرداختیم  بدین منظدر 

سال( پس از احراز  4/11±4/5، ر سابقه تمرین 4/180±1/4، میان ین قد1/11±6/9، میان ین رزن0/11±1/5سن

ب بصردرت درسردکدر انمراد شرد  ال عرات      شرایط بصردرت دارللرب در پرهرهب شررکت کردنرد  پرهره      

همددینامیم ر انقباض پییری قلب ر عررق ر ظرفیت هدازی ر بی هدازی آزمددنی ها بدسیله آزمردن فااینرده   

بر رری ندارگردان همراه با دست اه گاز آناالیار ر کاردیداسکرین در حالت اسرتراحتی قبرل ر پرس از مصررف     

مرحلره   4گرد کراتین یا داررنما در  10ررز ر هر ررز  5نی ها به مدت مکمل ر داررنما جمع آرری شد  آزمدد

دریافت ر قبل ر بعد از آن در آزمدن فااینده شرکت کردند  بین در مرحله مصرف کراتین یا داررنما یرم هتتره   

 نفاصله برای پاکسازی در نظر گرفته شد  نتایج پهرهب نشان داد که مصرف کدتاه مدت مکمل کراتین بر ضربا

 عررقری، شراخص   مرنظم  چپ، مقارمت قلب قلبی، کار ده بررن ای، ضربه قلب، میان ین فشار سرخرگی، حمم

 چرپ، نسربت   بطرن  تاریر   زمانخدن،  تاریقی پیب خدن، مرحله خررج شتاب خدن، شاخص خررج سرعت

معنری داری  بیشینه، تدان بیشینه ر شاخص خسرت ی تراثیر    مصرفی هدازی، اکسیهن بی آستانهسیستدلیم،  زمان

(  بنابراین مصرف کدتاه مدت مکمل کراتین بر عملکررد قلبری عررقری ر تنتسری ررزشرکاران      p≤0/05ندارد ی

اثرات مطلدب اما غیرمعنی داری دارد  این نتیمه بیان ر این نکته می باشد که تاثیرات مطلدب مکمل کرراتین در  

 مرکای می باشد کدتاه مدت احتماالً ناشی از سازگاری های پیرامدنی ر غیر 

 مصرف کدتاه مدت مکمل کراتین، دست اه قلبی عررقی، آمادگی هدازی، آمادگی بی هدازی واژه های کلیدی:
 


