
 

 

 بررسی تاثیر مصرف یک روزه کراتین بر توان ورزشکاران و غیرورزشکاران
 

 حامد موسوي - 1 سهیل موسوي - 1

  یلیاردب محقق دانشگاه ارشد یکارشناسدانشجوي - 1

 چکیده

هدف ار پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف یک روزه مکمل کراتین بر توان مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 

 16یارد دورخیز در نظر گرفته شده است بدین منظور  15یارد توان با  50بوده است. براي این منظور آزمون 

کیلوگرم) به عنوان 8±67سال ) با وزن ( 20.8±2.8ساله ( 24تا  18ورزشکار  24نفر غیر ورزشکار و 

نفره که گروه اول به عنوان گروه کنترل از ورزشکاران  8گروه  5آزمودنی در نظر گرفته شده اند که به 

 2گرم کراتین را  20ساعت قبل از پس آزمون) ، گروه دوم ورزشکارانی که  2گرم آرد گندم  10(مصرف 

 1- 2- 3- 4گرمی( 5وعده  4گرم کراتین را در  20اعت قبل از پس آزمون ، گروه سوم ورزشکارانی که س

گرم کراتین را مانند گروه سه و گروه پنجم  20ساعت مانده به پس آزمون) ،گروه چهارم غیر ورزشکارانی که 

پس آزمون براي همه  غیر ورزشکارانی که مانند گروه دوم کراتین دریافت کردند. در ضمن پیش آزمون و

گروه ها در یک مکان، یکسان و در یک ساعت از روز در نظر گرفته شد. نتیجه تجزیه تحلیل آماري که با 

) و اختالف معنی داري در p= 0.001آزمون اندازه گیري هاي مکرر انجام شد شرط کرویت وجود داشته (

) ، p=0.001ی در گروه هاي دو() وجود نداشته ولp=0.105) و گروه پنجم (p=0.716گروه اول(

و با ANCOVA) اختالف معنی داري وجود دارد.با استفاده از آزمون p=0.015( ) ،چهارp=0.001سه(

).  نتایج حاصله نشان می دهند که P=0.003حذف پیش آزمون اختالف معنی داري بین گروه ها وجود دارد (

نحوه مصرف باعث افزایش توان بی هوازي می مصرف یک روزه مکمل کراتین در ورزشکاران صرف نظر از 

شود ولی توصیه می شود غیر ورزشکاران براي افزایش توان بی هوازي مکمل کراتین را در وعده هاي مختلف 

  مصرف کنند.

 

  مقدمه

 , ATP( در طی تمرینات شدید و سنگین انرژي مورد نیاز براي کار به انجام رسیده از سیستم انرژي فسفاژن

Crp) استیک اسید که هم به شکل آزاد و هم به شکل فسفو - ) کراتین با متیل گوانیدین4) به دست می آید

و فسفات  ADPاز  ATPکراتین در عضالت وجود دارد که در فعالیت هاي شدید و نخست براي بازسازي 

یزان خستگی در آزاد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین افزایش ذخایر کراتین در عضالت باعث کاهش م

). کراتین مونوهیدرات توسط ورزشکاران و غیرورزشکاران براي افزایش قدرت 5،8تمرینات سرعتی می شود (

روز  5گرم کراتین مونوهیدرات به مدت  20). بریچ و همکارانش دریافتند که مصرف 4عضالنی می شود(

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



اي بر روي دوچرخه ایزوکنتیک می  ثانیه 30باعث افزایش توان مردان و کارایی حرکت آنان در فعالیت 

گرم  20درصدي کارایی کل حرکت را بعد از مصرف  4). همچنین داوسون و همکارانش افزایش 6شود(

). 11ثانیه اي بر روي دوچرخه ایزوکنتیک مشاهده کردند( 30روز در فعالیت  5کراتین مونوهیدرات به مدت 

م کردن آرنج با استفاده جهار روزه از کراتین مونوهیدرات از طرفی وندنبرگ و همکارانش دریافتند که توان خ

روز باعث افزایش  5گرم کراتین براي  20). تحقیقات مختلف دریافتند مصرف 7تغییري نداشته است (

درصد) در طی رکاب زدن پر شدت بر روي دوچرخه کارسنج  4.5درصد) و کارایی کل بدن ( 4.4توان(

). و در تحقیقاتی 4،9،12راتین باعث افزایش قدرت عضالنی می شود (مشاهده کردند به هر حال مصرف ک

 20روزه کراتین و هر روز  6که در داخل کشور انجام شده گاراژیان و همکارانش مشاهده کردند که مصرف 

گرمی باعث افزایش معنی داري در خم کردن و باز کزدن زانو بر روي دستگاه  5گرم در چهار وعده 

). آقایان هاشم 1د و تاثیري بر توده بدون چربی،درصد چربی و دور ران آزمودنی ها ندارد(ایزوکنتیک می شو

گرم کراتین در چهار وعده باعث افزایش توان تکواندو  20ورزي و دکتر فالح محمدي دریافتند که مصرف 

مشاهده کردند  ). همچنین دکتر گائینی و شیخ االسالمی وطنی2کاران و تاثیري بر الکتات خون آنان نداشت(

 100و  25متر تاثیر معنی داري داشته که این معنی داري در شناي  50گرم کراتین در شناي  20که مصرف 

). با توجه به مصرف همگانی مکمل کراتین و مطالعات کم در مورد غیرورزشکاران و اثر 3متر وجود نداشت(

ر تاثیر مصرف یک روزه کراتین مونو مصرف یک روزه کراتین و نحوه مصرف کراتین هدف از پژوهش حاض

 هیدرات بر توان بی هوازي ورزشکاران و غیر ورزشکاران جوان خواهد بود.

  روش شناسی تحقیق

روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است که در آن اثر متغیر مستقل (مصرف کراتین) در گروه هاي تجربی بر متغیر 

  س آزمون سنجیده شده است.وابسته (توان بی هوازي) با انجام پیش آزمون پ

 67±8و وزن  20.8±2.8نفر از ورزشکاران و غیر ورزشکاران با میانگین سنی  40نمونه آماري این پژوهش، 

نفر از ورزشکاران و غیر ورزشکاران انتخاب  78که به صورت داوطلبانه، بر اساس مصاحبه و پرسشنامه از بین 

سال سابقه فعالیت مداوم  2لسه تمرین در هفته و حداقل داري ج 3شدند. آزمودنی هاي ورزشکار همگی داراي 

ساعت قبل از پیش آزمون قد و وزن آزمودنی ها را با استفاده از ترازوي دیجیتال  48داشته اند که 

  محک(ساخت ایران) اندازه گیري شد.

  به تفکیک گروه ها 1جدول شماره 

 BMI  قد(سانتی متر)  وزن(کیلوگرم)  سن(سال)  ویژگی گروه

  1.66±20.79  5.5±174.5  6.5±65.5  1.50±19.70  دارونما

  1.11±19.17  8.5±171.5  5.5±67.5  1.55±19.75  گرم کراتین 20ورزشکار یک وعده 

  1.28±19.30  9±174  4.5±66.5  2.05±20.05  گرمی کراتین 5وعده  4ورزشکار 

  1.23±19.48  5.5±174.5  3.5±66.5  2.6±21  گرمی کراتین 5وعده  4غیرورزشکار 



گرمی  20غیر ورزشکار یک وعده 

  کراتین
20.1±1.4  71±4  171±9  20.77±1.07  

تکرار و  3دقیقه) از هر آزمودنی  15سپس آزمودنی ها پس از گرم کردن شامل دوي آرام و حرکات کششی( 

یارد گرفته شد و بهترین رکورد آن ها به  15یارد با دورخیز  50دقیقه استراحت بین هر تکرار آزمون توان  10

ز دانشجویان یا کارشناسان تربیت بدنی عنوان رکورد پیش آزمون براي آن ها ثبت شد. رکورد گیري با استفاده ا

گروه  3رکورد گیري شد. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به  dt480مدل  jinueبا استفاده از کرنومتر 

گرم کراتین  20سی سی آب معدنی واتا ،گروه دوم  250گرم آرد گندم محلول با  10نفره ،که گروه اول   8

  سی سی آب معدنی واتا و گروه  250ساعت قبل از پس آزمون محلول با  2

سی سی  100ساعت مانده به پس آزمون محلول با  1- 2- 3- 4گرم کراتین را در چهاروعده به ترتیب  20سوم 

گرم  20نفره که گروه چهارم که  8آب معدنی واتا در هر وعده تقسیم شدند و غیر ورزشکاران به دو گروه 

گرم کراتین  20سی سی آب معدنی واتا  و گروه پنجم  250با  ساعت مانده به پس آزمون محلول 2کراتین را 

ساعت مانده به پس آزمون محلول با آب معدنی واتا دریافت خواهند نمود،  1- 2- 3- 4گرمی  5وعده  4را در 

تقسیم شدند. الزم به ذکر است تمامی آزمودنی ها هیچ گونه مکملی قبل از این پژوهش مصرف نکرده بودند. 

ساعت استراحت بدون تمرین ورزسی و فعالیت بدنی داده شد سپس مکمل  48ه تمامی آزمودنی ها در ادامه ، ب

گرمی با استفاده از ترازوي  10بسته  8گرمی و آرد گندم را در  5بسته  64گرمی و  20بسته  16کراتین را در 

ساخت ژاپن) وزن کشی کرده و بسته بندي شدند که  GF3000مدل  ANDتجاري طالفروشان (ترازوي 

-PNCبسته شد. در ضمن کراتین مونوهیدرات محصول شرکت کارن و ساخت ایران (محصول  88مجموعا 

SILVER SERIES.ساعت بعد از پیش آزمون پس آزمون درهمان ساعت که پیش آزمون  48) می باشد

گروه ها طبق دستور العمل مکمل خود را دریافت کرده و گرفته شده بود گرفنه شد که قبل از آن به ترتیب 

دقیقه استراحت بین تکرارها ) و بهترین رکورد  10تکرار  3مصرف نمودند و پس آزمون از آن ها گرفته شد (

 آن ها به عنوان رکورد پس آزمون ثبت گردید.

  زمونمیانگین و انحراف از میانگین رکوردها در پنج گروه در پیش و پس آ-2جدول  

  1گروه  2گروه 3گروه 4گروه 5گروه

 پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون پس آزمون

0.12±
6.26 

0.05±
6.47 

0.03±
6.48 

0.04±
6.54 

0.01±
6.15 

0.03±
6.30 

0.05±
6.23 

0.07±
6.36 

0.03±
6.38 

0.03±
6.37 

اسمیرنوف نشان دادند که داده ها از توزیع طبیعی برخوردارند براي - نتایج آزمون کلموگروفبا توجه به این که 

تجزیه وتحلیل از آزمون هاي پارامتریک استفاده شد و به منظور بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی و 

شد که نتایج تجزیه و معنی داري بین پیش و پس آزمون  توسط آزمون اندازه گیري هاي مکرر تجزیه و تحلیل 

و گروه پنجم  6P=0.71تحلیل نشان دادند که شرط کرویت وجود داشته و اختالف معنی داري در گروه اول 

P=0.105  وجود نداشته ولی در گروه دومP=0.001  و گروه سومP=0.001  و در گروه چهارم



P=0.015 ها معنی دار بوده است. براي  اختالف معنی داري وجود داشته است و مصرف کراتین در این گروه

اطمینان از اینکه داده هاي پیش آزمون بر سطح معنی داري ما اثر منفی نگذارد بدلیل وجود گروه ورزشکار و 

استفاده شد که نشان داد اختالف معنی دار می باشد  ANCOVAغیر ورزشکار در پژوهش از آزمون 

)P=0.003 اختالف معنی داري آماري نیز در سطح .(P≤0.05 .تعیین شد  

  بحث و نتیجه گیري

کراتین یکی از مشهورترین مکمل هایی است که تحقیقات زیادي روي آن انجام گرفته است ام در گستره 

دانش ما مطالعات اندك و حتی عدم وجود پژوهش در این باره شده است. بر این اساس در این پژوهش سعی 

نحوه مصرف آن و تاثیر کراتین بر توان بی هوازي مورد بررسی شده است تا آثار مصرف یک روزه کراتین و 

  قرار گیرد.

یافته هاي پژوهش حاضر نشان دادند مصرف یک روزه کراتین ، توان بی هوازي را در ورزشکاران بدون صرف 

نظر از نحوه مصرف آن افزایش معنی داري داده است ولی این افزایش معنی دار در غیرورزشکاران به نحوه 

رف کراتین وابسته است به طوري که غیر ورزشکارانی که می خواهند مکمل کراتین را مصرف کنند به نظر مص

می رسد بهتر است در وعده هاي بیشتر و مختلف کراتین را مصرف کنند به طوري که در این پژوهش غیر 

وان آنان با احتساب گرم کراتین را مصرف کرده بودند اختالف معنی داري در ت 20ورزشکارانی که یک جا 

پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.برخی از پژوهش ها افزایش توان را پس از مصرف کراتین را همراه با 

). همچنین مصرف کراتین و تاثیر آن بر یک وهله تمرین 10،13،14،15،16تمرینات تناوبی مشاهده کردند(

درصد آن به شکل  20درصد افزایش یابد که  50تا  20باعث می شود که محتواي کراتین کل بدن در حدود 

Pcr  است. در این پژوهش از یک آزمون استاندارد استفاده شده است به طوري که به صورت دقیق و میدانی

تاثیر مصرف کراتین را بررسی کردیم و همچنین نحوه پاسخ ورزشکاران و غیر ورزشکاران به نحوه مصرف 

  دیم.کراتین را تجزیه تحلیل و بررسی کر
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