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فیزیولوژی ورزشی

اثر فعالیت هوازی و مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات بر استرس اکسیداتیو و
ترکیب بدن در ورزشکاران
بهمن میرزایی ،1فرهاد رحمانینیا ،2زیور صالحی ،3رحمان رحیمی
تاریخ دریافت6936/16/61 :
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تاریخ پذیرش6936/12/62 :

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر  9روز مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات بر پراکسیداسیون
لیپید پس از فعالیت هوازی تا سر حد خستگی در کشتیگیران جوان بود 96 .کشتیگیر جوان
(سن  63/26±6/92سال؛ وزن  93/62±61/69کیلوگرم؛ قد  699±1/23سانتی متر؛ درصد
چربی بدن  )61/99±2/36به صورت داوطلبانه در این پژوهش دو سو کور کنترل شده دارونما
شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه دارونما ( ،n=61روزانه  2دوز  2گرمی
مالتودکسترین) و کراتین ( ،n=62روزانه  2دوز  2گرمی کراتین مونوهیدرات) تقسیم شدند.
قبل و پس از مصرف مکمل ،آزمودنیها فعالیت هوازی تا سر حد خستگی بر روی ارگومتر را
انجام دادند .نمونههای ادرار در قبل ،بعد و  62ساعت بعد از فعالیت به منظور تعیین
پراکسیداسیون لیپید جمعآوری شدند .افزایش غیرمعنیدار اندکی در پراکسیداسیون لیپید
به مقدار  1/29درصد در گروه کراتین و  9/11درصد در گروه دارونما پس از فعالیت مشاهده
شد( .)P>1/12افزایش معنیدار  9/96درصدی در وزن بدن ،افزایش  2/12درصدی در توده
بدون چربی ،و افزایش  9/3و  2/61درصدی در مایع درون و برون سلولی مشاهده شد
( .)P<1/12یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد مصرف کوتاه مدت مکمل کراتین
مونوهیدرات بدون تاثیر بر پراکسیداسیون لیپید ناشی از فعالیت هوازی واماندهساز ،منجر به
بهبود ترکیب بدن کشتیگیران گردید.
واژگان کلیدی :کراتین مونوهیدرات ،پراکسیداسیون لیپید ،فعالیت هوازی تا سر حد خستگی.

 . 1دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن (نویسندۀ مسئول)
Email: bmirzaei2000@yahoo.com
 .2استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیالن
 .3دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیالن
 .4دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیالن
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مقدمه
سلولها به طور مداوم رادیکالهای آزاد و گونه فعال اکسیژن ( )ROSرا به عنوان بخشی از
فرایند متابولیسم طبیعی تولید میکنند .فعالیت ورزشی میتواند بین تولید  ROSو آنتی-
اکسیدانها یک عدم تعادل ایجاد کند که به آن استرس اکسیداتیو 3میگویند .اگرچه ،همه
مکانیسمها و واکنشهای تولید رادیکال آزاد حین فعالیت ورزشی بدرستی شناخته نشدهاند اما
اکنون شواهد محکمی وجود دارد که تولید سوپراکسید (• )O2-و هیدروژن پراکسید ()H2O2
توسط میتوکندری ،آنزیم گزانتین اکسیداز ،نوتروفیلها و دیگر سلولهای فاگوسیتوز در حین
فعالیت ورزشی را تائید میکنند( .)1این رادیکالهای آزاد توسط مواد آنتیاکسیدانی که شامل
آنتیاکسیدانهای درونزا و برونزا است ،خنثی و دفع میشوند .آنزیمیهای آنتیاکسیدانیهای
درونزا شامل کاتاالز ،سوپر اکسید دیموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و آنتیاکسیدانهای
غیرآنزیمی اسید اوریک ،کوانزیم  ،Q10پروتئینهای شوک گرمایی ،آلبومین و بیلی روبین
هستند( .)2دیگر آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی که در بدن سنتز نمیشوند و باید به صورت
برونزا دریافت گردند شامل ویتامینهای ( Aبتا-کاروتن)(E،آلفا-توکوفرول)( C،اسکوربیک
اسید)و غیره است.
ورزشکاران از مکملهای آنتی اکسیدانی به منظور کاهش استرس اکسیداتیو و همچنین بهبود
عملکرد استفاده میکنند .شواهدی وجود دارد که خنثی کردن  ROSتوسط مکمل آنتی
اکسیدان میتواند به صورت مثبت بر عملکرد ورزشی تاثیر بگذارد .به عنوان مثال ،نشان داده
شده است که استفاده از برخی مکمل ها با تبدیل  H2O2به آب از خستگی ناشی از ROS
میکاهد( .)3،4اگر افزایش تولید رادیکالهای آزاد بیشتر از توانایی سیستم دفاع آنتی اکسیدانی
در خنثی سازی آنها باشد ،رادیکالها به بخشهای سلولی بویژه لیپیدها حمله میکنند (.)2
حمله به لیپیدها یک واکنش زنجیرهای آغاز میکند که پراکسیداسیون لیپید 4نامیده میشود
این فرایند منجر به تولید رادیکالها و  ROSبیشتر میشود که میتواند برای دیگر بخشهای
سلولی زیانبار باشد ( .)1به نظر می رسد بدن قادر به مقاومت در برابر افزایش اندک رادیکالهای
آزاد باشد و در حقیقت نتایج پژوهشها پیشنهاد میکنند که افزایشی در  ROSبرای سازگاری
عضالنی الزم است ( .)5از آنجایی که رادیکالهای آزاد خیلی واکنشپذیر و دارای نیمه عمر
1

2

1. Free radical
2. Reactive Oxygen Species
3. Oxidative stress
4. Lipid per oxidation
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کوتاهی هستند بنابراین اندازهگیری آنها در سیستمهای بیولوژیکی به ویژه در پالسما و دیگر
مایعات بدن مشکل است .در نتیجه به منظور بررسی تائید تولید رادیکالهای آزاد و
1
عملکردشان در پاسخ به فعالیت ورزشی پژوهشگران اغلب بدنبال جستجوی محصوالت نهایی
یا محصوالت فرعی 2واکنش رادیکالهای آزاد در ادرار و پالسما هستند.
یکی از مهمترین چالشها در زمینه بیولوژی ردوکس ،شناسایی شاخص معتبر غیر تهاجمی3به
منظور تشخیص استرس اکسیداتیو است .شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهند
اندازهگیری ایزوپروستانها 4در مایعات بدن از قبیل پالسما و ادرار رویکرد معتبری برای ارزیابی
استرس اکسیداتیو در محیط طبیعی (بافت زند) 5است ( .)6در پژوهشهای زیادی مالون دی
آلدئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید مورد بررسی قرار گرفته است ( .)0،،،،،17اخیراً،
 -F2αایزوپروستان 6و  -،ایزوپروستان )8-iso PGF2a( 0به عنوان شاخص ویژه پراکسیداسیون
لیپید مورد بررسی قرار گرفته است ( .)11،12اگرچه استفاده از  8-iso PGF2aبه عنوان
بیومارکر پراکسیداسیون لیپید نسبت به مالون دی آلدئید دقیق تر است ،اما پاسخ 8-iso
 PGF2aنسبت به فعالیت ورزشی فقط در سه پژوهش گزارش شده است ( .)13،14،15بر اساس
مطالب ذکر شده میتوان اظهار کرد که تولید  ROSو استرس اکسیداتیو بخش جدایی ناپذیر
فعالیت ورزشی و متابولیسم طبیعی ارگانیسم است .به همین دلیل بدن دارای سیستم دفاع
آنتی اکسیدانی آنزیمی (سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،گلوتاتیون پراکسیداز) و غیر آنزیمی
(ویتامین  )A،C ،Eبرای مقابله و خنثی کردن ROSاست .تحت شرایط فعالیت ورزشی شدید
سیستم دفاع آنتی اکسیدانی به طور کامل قادر به جلوگیری از استرس اکسیداتیو نیست ،لذا در
این حالت ،نقش مواد آنتی اکسیدان اهمیت ویژهای پیدا میکند .در ارتباط با اثر مکملهای
آنتی اکسیدانی برونزا مانند ویتامینهای  C ،Eو بتا-کاروتن پژوهشهای زیادی صورت گرفته
است ( )0،16،10،1،اما ،در ارتباط با اثر آنتی اکسیدانی کراتین که برای اولین بار توسط الولر و
همکاران ( )2772مطرح شد ( ،)1،پژوهشهای اندکی صورت گرفته و همین تعداد اندک نیز
بیشتر در حیطه بالینی بوده است.
کراتین مونوهیدرات یکی از مکملهای غذایی رایج است که توسط ورزشکاران به منظور افزایش
1. End product
2. By-product
3. Non-invasive
4. Isoprostanes
5. In vivo
)6. F2α-isoprostanse (ipf2α-iv
)7 . 8-isoprostan (ipf2α-iii
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قدرت ،توده بدون چربی1و بهبود عملکرد ورزشی استفاده میشود( .)27،21،22اثرات کراتین بر
عملکرد ورزشی ،قدرت و ترکیب بدن در پژوهشهای زیادی مورد بررسی قرار گرفته است که
بیشتر آنها اثر نیروزایی (ارگوژنیک) آن را تائید کردهاند .در یک پژوهش متاآنالیز
جامع،برانچ )2773(2به این نتیجه رسید مکمل کراتین منجر به افزایش توده خالص بدن (در
حدود 2درصد) ،قدرت عضالنی(در حدود11درصد) و عملکرد ورزشی شدید(در حدود  ،درصد)
میشود ( .)22بک 3و همکاران ( )2770افزایش قدرت ،توده بدون چربی و کاهش درصد چربی
بدن را پس از مصرف مکمل کراتین مشاهده کردند ( .)23همچنین ،پاورز 4و همکاران ()2773
به این نتیجه رسیدند که مصرف مکمل کراتین در افزایش غلظت کراتین عضله ،توده بدن و کل
آب بدن موثر است و در توزیع مایعات تغییری ایجاد نمیکند ( .)24بمبن 5و همکاران ()2771
نیز نشان دادند مصرف مکمل کراتین به همراه تمرینات مقاومتی و هوازی اثر مثبتی بر وضعیت
آب سلول و افزایش عملکرد دارد ( .)25گاراژیان و همکاران ( )13،6افزایش معنیداری را در
وزن،توده بدون چربی ،مقدار مایع درون سلولی و برون سلولی در گروه کراتین نسبت به دارونما
مشاهده کردند ( .)21از سوی دیگر ،اخیراً ،تحقیقاتی نیز در جهت فهم فواید دیگر مرتبط با
مکمل کراتین از قبیل تاثیر بر استرساکسیداتیو سلولی و ریکاوری آسیبهای بافت عضالنی
بویژه آسیبهایی ناشی از فعالیت ورزشی شدید و طوالنی مدت ،انجام شده است (.)1،،26،20
در خصوص نقش آنتی اکسیدانی کراتین در رابطه با فعالیت ورزشی فقط سه پژوهش وجود
دارد ( )2،،2،،37که در آنها کاهش معنیداری در شاخصهای آسیب و التهاب ( ،)37تقویت
سیستم آنتی اکسیدانی بدن ( ،)SOD,GPxکاهش پراکسیداسیون لیپید ( )2،و کاهش
معنیدار مالون دی آلدئید ( )2،پس از فعالیت ورزشی گزارش شده است.
6
افزایش سطوح ادراری ایزوپروستانها در چندین بیماری مانند بیماری کبد الکلی  ،سندروم
هپاتورنال ،0کلوستازیز حاد ،،آسیب ایسکمی-رپرفیوژن ،دیابت ،بیماری انسداد مزمن ریوی،
آسم آلرژی ،سندرم استرس تنفس بزرگسالی ،بیماری آلزایمر ،بیماری هانتیگتون ،مصرف

1. Lean body mass
2. Branch
3. Beck
4. Powers
5. Bemben
6. Alcoholic liver disease
7. Hepatorenal syndrome
8. Acute cholestasis
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سیگار ،تغییر اکسیداتیو  ،LDLآتروژنز 1و در بسیاری از آسیبهای کلیوی مشاهده شده
است( .)31ایزوپروستان ها عالوه بر شاخص معتبر استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید ،در
پاتولوژی بسیاری از بیماریها نقش دارند ( .)31بنابراین ،پاسخ 8-iso PGF2aبه فعالیت ورزشی
هوازی در ورزشکاران از اهمیت خاصی برخوردار است .اثر کراتین مونوهیدرات به عنوان آنتی
اکسیدان بر این بیومارکر که تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است و ممکن است عالوه بر
توصیههایی در زمینه علوم ورزشی ،در زمینه پیشگیری و یا درمان بیماریهای مذکور که
همبستگی باالیی با سطوح ایزوپروستانها دارند ،مهم باشد .بنابراین ،هدف از این پژوهش،
بررسی تاثیر  0روز مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات بر پراکسیداسیون لیپید و ترکیب بدن
پس از فعالیت هوازی تا سر حد خستگی در کشتیگیران جوان است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون و دوسویه کور بود .جامعه
آماری این پژوهش را کشتیگیران نخبه استان گیالن در رده سنی  10تا  24سال تشکیل
دادند که سابقه قهرمانی در کشور ،انتخابی تیم ملی ،استان و آموزشگاههای کشور را داشتند.
 35کشتیگیر جوان ،سالم و غیرسیگاری که سابقه مصرف هیچگونه مکملی را نداشتند
داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .قبل از دریافت رضایتنامه از آزمودنیها برای شرکت
در پژوهش ،اطالعات الزم در خصوص ماهیت ،نحوه اجرا ،ناراحتیهای مرتبط با نمونهگیری و
نکاتی که باید برای شرکت در این پژوهش رعایت شود ،به صورت کتبی و شفاهی در اختیار
آنان قرار گرفت.
در جلسه توجیهی ،آزمودنیها گروهبندی شده تا در زمان معین به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه گیالن مراجعه کنند .از آنها خواسته شد برنامه غذایی خود را
تغییر ندهند و پرسشنامه یاد آمد غذایی را سه روز قبل از شرکت در فعالیت هوازی تا سر حد
خستگی بر اساس برنامه زمانبندی شده تکمیل کرده و روز آزمون به پژوهشگر تحویل دهند.
تا متوسط کالری دریافتی و متوسط کربوهیدرات ،چربی و پروتئین دریافتی توسط نرم افزار
تجزیه و تحلیل مواد غذایی ( )Nutritionist IV computer programمورد تحلیل قرار گیرد.
همچنین ،از آزمودنیها خواسته شده بود که سه روز قبل از انجام پروتکل اصلی (فعالیت هوازی
تا سر حد خستگی ) در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نکنند و این نکته در برنامه زمانبندی
2

1. Atherogensis
2. Double-blind
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شده _که برای هر کشتی گیر به صورت جداگانه طراحی شده بود_ لحاظ گردید .در طول دوره
پژوهش چهار نفر از آزمودنیها بدلیل شرکت در مسابقات موفق به حضور در جلسه آزمون
نشدند در نهایت نمونه آماری این پژوهش را  31کشتیگیر جوان تشکیل دادند .کشتیگیران به
صورت تصادفی به گروه کراتین ( )n=15و دارونما ( )n=16تقسیم شدند (جدول  .)1هدف از این
پژوهش ،بررسی تاثیر  0روز مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات برپراکسیداسیون لیپید و ترکیب
بدن پس از یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تا سر حد خستگی بود .قبل از مصرف مکمل هر
دو گروه در فعالیت ورزشی هوازی تا سر حد خستگی (آزمون اول) شرکت کردند .سپس 24
ساعت پس از فعالیت به مدت  0روز مکمل مورد نظر را در یک طرح دوسویه کور مصرف
کردند 12 .ساعت پس از پایان دوره مصرف مکمل هر دو گروه مجدداً در فعالیت هوازی تا سر
حد خستگی (آزمون دوم) که در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیالن به
اجرا درآمد ،شرکت کردند (شکل  .)1کشتیگیران هر دو گروه جهت گرم کردن به مدت پنج
دقیقه با سرعت ثابت  67دور در دقیقه ) (rpmو فشار کار ابتدایی  57وات شروع به رکاب زدن
بر روی چرخ کارسنج ()Tunturi E433کردند .سپس به طور فزاینده تا رسیدن به سر حد
خستگی ،به ازاء هر سه دقیقه 37 ،وات به فشار کار افزوده شد ( .)32آزمون هنگامی پایان یافت
که آزمودنی رکاب زدن را متوقف کند و یا اینکه نتواند سرعت  67دور در دقیقه را حفظ کند.
اکسیژن مصرفی بیشینه به صورت غیرمستقیم و با استفاده از فرمول استوریر 1و همکاران
( )1،،7مورد اندازهگیری قرار گرفت ( .)33پروتکل فعالیت هوازی تا سر حد خستگی بار اول
قبل از مصرف مکمل و بار دوم بعد از مصرف مکمل به اجرا در آمد.

شکل  .6طرح شماتیک روش اجرای پژوهش
1. Storer,
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جدول  .6ویژگیهای جسمانی آزمودنیها در گروه کراتین ( )n=62و دارونما ()n=61
گروه

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
درصد چربی بدن
شاخص توده بدن ()kg.m-2
حداکثر اکسیژن مصرفی
()ml.kg-1.min-1

کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما

میانگین±انحراف استاندارد

1،/70±2/02
27/77±2/،2
1/03±5/،2
1/04±0/3،
03/77±13/7،
،6/77±16/،،
13/،،±4/6،
1،/،5±6/21
24/14±3/46
2،/1،±4/35
4،/،،±،/7،
40/6،±0/33

کشتیگیران به صورت تصادفی و دوسویه کور مکمل کراتین ( 0روز مصرف کراتین ،روزانه 4
وعده  5گرمی) و دارونما ( 0روز مصرف مالتودکسترین ،1روزانه  4وعده  5گرمی) را دریافت
کردند ( . )22برای گروه دارونما از پودر مالتودکسترین استفاده شده بود که از لحاظ شکل
ظاهری ،طعم ،رنگ و بو از مکمل کراتین غیرقابل تشخیص بود .هر دو ساخت شرکت ( Mass
)Global Nutration/ 5460 Yonge St., Suite 1505, Toronto, ON., M2N 6K7, Canada
بودند .پودر کراتین و یا دارونما در  157میلی لیتر آب ولرم حل شد و بعد از آماده شدن ،در
چهار وعده پس از صبحانه ،ناهار ،شام و شب قبل از خواب به مدت  0روز توسط آزمودنیها
مصرف شد ( .)22،2،،34طریقه مصرف مکمل هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی در
اختیار آزمودنیهای قرار داده شده بود .عالوه بر این ،مکمل مورد نظر در بسته های  5گرمی که
هر کدام از بستهها میبایست در یک وعده مصرف شود ،در اختیار آزمودنیها قرار داده شده
بود.
قبل و بعد از دوره مصرف مکمل ،ترکیب بدنی (وزن بدن ،وزن چربی بدن ،درصد چربی بدن،
توده خالص بدن ،آب درون سلولی و آب برون سلولی) کشتیگیران به روش بیوالکتریکال
ایمپدانس با دستگاه  InBody 3.0شرکت Biospace,کشور کرهجنوبی در آزمایشگاه فیزیولوژی
ورزش دانشکده تربیت بدنی اندازهگیری شد( .)35قبل از اندازهگیری ترکیب بدن به روش
بیوالکتریکال ایمپدانس از آزمودنیها خواسته شده بود  4ساعت قبل از آزمونگیری از خوردن
1. Maltodextrine
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غذا و  02ساعت قبل از آزمونگیری از فعالیت بدنی خودداری کنند.قبل ،بعد و  24ساعت پس
از فعالیت ورزشی هوازی تا سر حد خستگی نمونههای ادرار (لولههای فالکون استریل )1هر دو
گروه جهت تعیین پراکسیداسیون لیپید جمعآوری شد .بالفاصله پس از نمونهگیری ،نمونههای
ادرار در یخچال و بستههای یخ خشک نگهداری شدند .سپس به آزمایشگاه منتقل و در دمای
 -27فریز شدند تا جهت اندازهگیری  8-iso PGF2αمورد استفاده قرار گیرند .پراکسیداسیون
لیپید توسط اندازهگیری شاخص معتبر 8-iso PGF2αادرار که یکی از شاخصهای اکسید شدن
فسفولیپیدهای بافت توسط رادیکالهای آزاد است به روش  EIA2و با استفاده از کیت
( )Cayman Chemical, Catalog No. 516351, USAاندازهگیری گردید.
توزیع طبیعی بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگراف-اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت .از
آمار توصیفی برای محاسبه میانگینها ،واریانسها و درصد تغییر میانگینها استفاده شد.
همچنین برای بررسی تغییرات پراکسیداسیون لیپید و ترکیب بدن قبل و بعد از دوره مصرف
مکمل پس از ورزش درمانده ساز از تجزیه و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و آزمون
تعقیبی بونفرونی استفاده شد .نتایج پژوهش در سطح آماری  p≤7/75مورد بررسی قرار گرفت.
کلیه عملیات آماری با نرم آفزار  SPSSنسخه  16انجام شد.
یافتههای پژوهش
در جدول 1ویژگیهای فیزیکی و فیزیولوژیکی آزمودنیها و در جدول 2مواد غذای دریافتی روزانه
در طول سه روز قبل از فعالیت آزمودنیها بر اساس نتایج آزمونها ارائه شده است .یافتههای
پژوهش نشان دهنده عدم تغییر معنیدار بین مواد غذایی دریافتی روزانه در طول سه روز قبل
فعالیت در هر دو گروه است(( )P>7/75جدول  .)2تفاوت معنیداری در حداکثر اکسیژن مصرفی
دو گروه پس از مصرف مکمل مشاهده نشد ( .)P>7/75همچنین ،تغییر معنیداری در چربی
بدن ،درصد چربی بدن و شاخص توده بدن در گروه کراتین و دارونما مشاهده نشد ()P>7/75
(جدول  .)3با وجود این ،مقدار مایع درون سلولی و مایع برون سلولی در گروه کراتین به طور
معنیداری افزایش داشت (( )P<7/75شکل  .)2همچنین ،در گروه کراتین افزایش معنیداری در
وزن بدن و مقدار پروتئین بدن مشاهده شد (( )P<7/75شکل 3و.)4

1. Centrifuge Tubes, CITO TEST
2 . Enzyme immunoassay
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جدول  .6مواد غذای دریافتی روازانه در طول سه روز قبل از هر جلسه فعالیت.
گروه

انرژی دریافتی (کیلوکالری)
کربوهیدرات (گرم)
پروتئین (گرم)
چربی (گرم)
ویتامین ( Eمیلیگرم)
ویتامین ( Cمیلیگرم)
ویتامین )RE( A

میانگین±انحراف استاندارد

2023/5±40/30
266،±،3/43
252/25±147/5
354/55±13/5
171/5±2،/،،
04/41±،/46
14،/55±57/،4
112/57±7/14
47/72±،/47
20/،2±7/75
1،0/15±،5/3،
12،/،7±11/10
1240±،30/،7
1،00±،1/،2

کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما
کراتین
دارونما

جدول  .9تغییرات توده چربی ،درصد چربی و  BMIقبل و پس از مصرف مکمل
توده چربی بدن

درصد چربی

(کیلوگرم)

بدن

BMI
(کیلوگرم بر مترمربع)

قبل از مصرف مکمل

،/66±4/64

13/12±4/07

23/04±3/24

بعد از مصرف مکمل

،/،4±4/2،

12/04±4/3،

23/4،±3/21

قبل از مصرف مکمل

15/33±،/24

10/67±6/2،

20/22±4/36

بعد از مصرف مکمل

10/27±0/0،

1،/7،±5/،3

2،/27±3/،0

گروه

کراتین
دارونما
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40

قبل

*

بعد

35
30
25

لیتر

*

20
15
10
5
0

کراتین

دارونما

مایع برون سلولی

کراتین

دارونما

مایع درون سلولی

شکل  .6تغییرات آب درون و برون سلولی قبل و بعد از مصرف مکمل.
* تفاوت معنیدار با قبل از مصرف مکمل
22

قبل
20

بعد

*

16
14
12
10

دارونما

کراتین

شکل  .9تغییرات پروتئین بدن قبل و بعد از مصرف مکمل.
* تفاوت معنیدار با قبل از مصرف مکمل

پروتئین (کیلوگرم)

18
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120

قبل
بعد

100

*

60
40

20
0
کراتین

دارونما

شکل  .2تغییرات وزن بدن قبل و بعد از مصرف مکمل.
* تفاوت معنیدار با قبل از مصرف مکمل

80

قبل
بعد

60
50
40
30
20
10
0

دارونما

کراتین

شکل  .2تغییرات توده بدون چربی قبل و بعد از مصرف مکمل.
* تفاوت معنیدار با قبل از مصرف مکمل

توده بدون چربی (کیلوگرم)

*

70

وزن (کیلوگرم)

80
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نتایج مربوط به بیومارکر پراکسیداسیون لیپید ( )8-iso PGF2αمربوط به دو گروه کراتین و
دارونما در فاصلههای زمانی قبل ،بعد ،و  24ساعت بعد از فعالیت در شکل  6ارائه شده است.
نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر حاکی از عدم تغییر معنیدار غلظت 8-iso
 PGF2αدر عامل درون گروهی زمان اندازهگیری ( ،)P=7/23،تعامل زمان و گروه ( )P=7/535و
عامل بین گروهی (مکمل کراتین در مقابل دارونما) است ( .)P=7/0،1بنابراین ،مصرف مکمل
کراتین مونوهیدرات تاثیر معنیداری بر غلظت ادراری  8-iso PGF2αپس از یک جلسه فعالیت
ورزشی هوازی تا سر حد خستگی ندارد .با وجود این ،افزایش غیر معنیداری در غلظت ادراری
 8-iso PGF2αبه مقدار  7/43درصد در گروه کراتین و  3/76درصد در گروه دارونما پس از
فعالیت هوازی تا سر حد خستگی مشاهده شد.
4

پالسبو

3
2.5
2
1.5
1
0.5

-8ایزوپروستان (نانوگرم بر میلی لیتر ادرار)

کراتین

3.5

0
 24ساعت
بعد
بعد از مصرف مکمل

بعد

قبل

 24ساعت

قبل

بعد

بعد
قبل از مصرف مکمل

شکل  .1غلظت  8-iso PGF2αمربوط به دو گروه کراتین و دارونما قبل و بعد از مصرف
مکمل در قبل از فعالیت ،بعداز فعالیت و  62ساعت بعد از فعالیت.

بحث و نتیجهگیری
همچنانکه قبالً ذکر شد در حین فعالیت شدید ورزشی چندین مکانیسم مانند زنجیره انتقال
الکترون میتوکندری ،ایسکمیـرپرفیوژن ،خود ـ اکسیداسیونی 1کاتکوالمینها ،واکنش کاتالیز
شده توسط گزانتین اکسیداز ،انفجار اکسیداتیو نوتروفیل و خود اکسیداسیون اکسی هموگلوبین
1. Auto-oxidation
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به متامیوگلوبین ممکن است مسئول افزایش تولید  ROSباشند ( .)5اولین بار دیالرد 1و
همکاران ( )1،0،افزایش آسیب اکسیداتو به لیپید بافتهای مختلف را در اثر فعالیت شدید
ورزشی مشاهده کردند ( .)36دیویس 2و همکاران ( )1،،2نیز به صورت مستقیم تولید
رادیکالهای آزاد را در بافت کبد و عضالت موش پس از فعالیت تا سر حد خستگی مورد
ارزیابی قرار دادند و افزایش  2برابری در غلظت رادیکالهای آزاد را در کبد و عضالت موش پس
از فعالیت تا سر حد خستگی بر روی تردمیل مشاهده کردند ( .)30با توجه به مطالب مذکور،
تولید  ROSو آسیب احتمالی به لیپدها و  DNAسلول پس از فعالیت ورزشی امری اجتناب
ناپذیر است و این امر به ویژه در افراد ورزشکار که تمرینات سنگین بدنی را در برنامه خود به
منظور شرکت در مسابقات و در اوج ماندن دارند مشهودتر است .بنابراین ،جهت کاهش
آسیبهای احتمالی ناشی از تولید  ROSپس از فعالیت شدید ورزشی که فراتر از ظرفیت دفاع
آنتی اکسیدانی بدن است ،باید چارهای اندیشید و این امر از طریق کاهش شدت فعالیت ورزشی
و در نتیجه کاهش تولید  ROSیا از طریق تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن میسر است.
با توجه به اینکه ورزشکاران ناچارند فعالیت شدید ورزشی انجام دهند بنابراین ،تقویت سیستم
دفاع آنتی اکسیدانی از طریق مصرف آنتیاکسیدانهای غذایی یا مکملهای ورزشی جهت
کاهش آسیب احتمالی به لیپیدهای غشاء سلول پس از فعالیت شدید ورزشی امری ضروری به
نظر میرسد.
در ارتباط با اثر آنتی اکسیدانی ویتامینهای  C ،Eو بتا-کاروتن بر پراکسیداسیون لیپید
پژوهشهای زیادی صورت گرفته و اغلب نتایج متناقضی گزارش شده است (.)41-3، ،1،-16
با وجود این ،در رابطه با اثر مکمل کراتین مونوهیدرات بر پراکسیداسیون لیپید پس از فعالیت
شدید ورزشی در ورزشکاران اطالعات اندکی در دست است .در این پژوهش ،اثر مصرف کوتاه
مدت مکمل کراتین مونوهیدرات بر ترکیب بدن و آسیب احتمالی پراکسیداسیون لیپید ناشی از
فعالیت شدید تا آستانه واماندگی بر روی ارگومتر 3در ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت.
ایزوپروستانها توسط پراکسیداسیون غیر آنزیمی اسید آراشیدونیک در محل بافت 4تولید و به
فسفولیپدها استری میشوند سپس توسط آنزیم فسفولیپازA2-به فرم آزاد هیدرولیز
میشوند( .)6ایزوپروستانها در مقایسه با هیدروپراکسیدازهای لیپید ،محصوالت نهایی پایدار

1. Dillard
2. Davies
3. Cycle ergometr
4. in situ

661

فیزیولوژی ورزشی شماره  ،61زمستان 6936

شیمیایی 1پراکسیداسیون لیپید هستند و اندازهگیری سطوح آنها در پالسما و ادرار روشی دقیق
و حساسی برای تعیین آسیب اکسیداتیو وارده به لیپید در بافت زنده ( )in vivoاست(.)12
تغییر معنیداری در غلظت ادراری  8-iso PGF2αبالفاصله و  24ساعت پس از فعالیت هوازی
تا سر حد خستگی بر روی ارگومتر مشاهده نشد که همسو با نتایج پژوهشهای قبلی است
()13،14،42؛و با یافتههای نایمن و همکاران ( )2774و ریتجنز 2و همکاران ( )2770که
افزایش8-iso PGF2αادرار پس از مسابقه سه گانه و پس از فعالیت مقاومتی مشاهده کردند،
ناهمسو است ( .)41،43تناقض در نتایج پژوهشهای مذکور ممکن است مربوط به تفاوت در
پروتکل فعالیت ورزشی مورد استفاده در پژوهش مذکور باشد.برای مثال دویدن به مدت
طوالنی ،پدال زدن بر روی ارگومتر تا سر حد خستگی و در مقابل فعالیت مقاومتی شدید که هر
کدام دارای نیازهای متابولیکی مخصوص به خود است و ممکن است سیستمهای تولید ROS
متفاوتی داشته باشند .همچنین ،سطح فعالیت بدنی آزمودنیها ،زمان نمونهگیری و نوع نمونه
(پالسما در مقابل ادرار) و روش اندازهگیری بیومارکر باشد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده عدم تغییر معنیدار در غلظت ادراری 8-iso PGF2α
پس از فعالیت هوازی تا سر حد خستگی در قبل و بعد از دور مصرف مکمل است .نتایج حاصل
از پژوهشهای قبلی در رابطه با اثر مکملهای آنتی اکسیدانی بر سطح  8-iso PGF2aپس از
فعالیت ورزشی متناقض است .بطوریکه بعضی افزایش  8-iso PGF2aرا پس از مصرف آلفا-
توکوفرول ( 542میلیگرم در روز) گزارش کردهاند ( )13و بعضی کاهش  8-iso PGF2aرا پس
از مصرف آلفا-توکوفرول ( 377میلیگرم در روز) و اسکوربیک اسید ( 1777میلیگرم در روز)
( )47و کاهش پس از مصرف مکمل Resurgexدر فعالیت فزاینده بر روی تردمیل تا سر حد
خستگی را مشاهده کردهاند (.)44
در پژوهش حاضر ،افزایش غیر معنیدار اندکی در غلظت ادراری  8-iso PGF2αبه مقدار 7/43
درصد در گروه کراتین و  3/76درصد در گروه دارونما پس از فعالیت هوازی تا سر حد خستگی
مشاهده شد .بنابراین ،امکان دارد که شدت و مدت فعالیت به اندازهای نبوده باشد که غلظت
ادراری  8-iso PGF2αرا به طور معنیداری افزایش دهد .همچنین ،عدم آسیب وارده به لیپیدها
که در پژوهش حاضر مشاهده شد ممکن است به دلیل تقویت سیستمهای آنتی اکسیدانی
مانند ویتامین  Eو کوانزیم  Qبه علت شرکت کشتیگیران در تمرینات منظم باشد .تحقیقات
قبلی نشان دادهاند که آنتی اکسیدانهایی مانند ویتامین  Eو کوانزیم  Qلیپیدها را در مقابل
1. chemically stable end products
2. Rietjens
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حمله رادیکالهای آزاد محافظت میکنند و از شروع و گسترش پراکسیداسیون لیپید جلوگیری
میکنند ( .)45،46مکانیسم عدم افزایش رادیکالهای آزاد در کشتیگیران ممکن است به دلیل
تقویت سیستمهای آنتی اکسیدانی درونزا و مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات که نقش آنتی
اکسیدانی دارد ،باشد .از سوی دیگر ممکن است به دلیل تقویت مکانیسمهای پاالیش رادیکال-
های آزاد باشد ( )40که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفتهاند و یکی از محدودیتهای
پژوهش حاضر به شمار میآید.
یافتههای پژوهش حاضر در رابطه با اثر مکمل کراتین مونوهیدرات بر ترکیب بدن نشان دهنده
افزایش معنیدار  3/01درصدی در وزن بدن ،افزایش  4/74درصدی در توده بدون چربی،
افزایش  3/،و  4/2،درصدی در مایع درون و برون سلولی میباشد که با یافتههای گاراژیان و
همکاران ( ،)13،6برانچ(،)2773بک و همکاران ( ،)2770پاورز و همکاران ( ،)2773بمبن و
همکاران ( )2771و بوفورد 1و همکاران ( )2770و کریمی ()13،،همسو میباشد .پژوهشگران
مکانیسم افزایش وزن بدن و توده بدون چربی بدن را به دلیل افزایش احتباس آب که ممکن
است به تورم سلول و به دنبال آن به افزایش سنتز پروتئین منجر شود ،نسبت دادهاند(.)57در
پژوهش حاضر مایعات درون سلولی و برون سلولی مورد اندازهگیری قرار گرفت .یافتهها نشان
دهنده افزایش  4درصدی در مایعات بدن در گروه کراتین پس از دوره مصرف مکمل است و
تاییدکننده این است که افزایش مایعات درون و برون سلولی ممکن است تا حدودی مسئول
افزایش وزن بدن و وزن بدون چربی در اثر مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات باشند .اولسن 2و
همکاران ( )2776نیز نشان دادند مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات به همراه تمرینات مقاومتی
منجر به افزایش تعداد سلولهای ماهوارهای 3در مردان سالم میشود ( .)51از سوی دیگر،
کاهش تجزیه پروتئین در اثر مصرف کراتین مونوهیدرات مشاهده شده است که منجر به حفظ
و نگهداری حجم عضالت بدن میگردد .همچنین ،مصرف کراتین از طریق مکانیسمهای
اندوکرینی (افزایش هورمونهای  ،IGF-1 ،GHو غیره) یک محیط آنابولیک را در بدن ایجاد
میکند که متعاقباً سنتز پروتئین را تحریک میکند ( .)52در مجموع ،یافتههای پژوهشی نشان
دهنده این مطلب است که کراتین مونوهیدرات به تنهایی یا همراه با تمرینات مقاومتی منجر به
سازگاریهای سلولی و ملکولی میشود و باعث افزایش توده خالص بدن میگردد.
در پژوهش حاضر افزایش معنیداری در غلظت ادراری  8-iso PGF2αپس از فعالیت هوازی تا

1. Buford
2. Olsen
3. Satellite cell number
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سر حد خستگی در هیچکدام از گروهها مشاهده نشد .با این وجود ،باید این نکته را به خاطر
داشت که این نتایج نمیتواند امکان وجود پراکسیداسیون لیپید ( )8-iso PGF2αدر عضالت
فعال را نفی کند .این مکانیسم توسط کاراموزیس 1و همکاران ( )2774با استفاده از روش
میکرودیالیز2مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد سطح  8-iso PGF2αدر مایعات بین
سلولی عضله پهن جانبی 3پس از  37دقیقه فعالیت بر روی ارگومتر با شدت  157وات به طور
معنیداری افزایش یافت ( .)53متاسفانه اندازهگیری سطح  8-iso PGF2αدر مایعات بین
سلولی به روش میکرودیالیز در پژوهش حاضر امکان پذیر نبود .اندازهگیری سطح 8-iso PGF2α
در مایعات بین سلولی به روش میکرودیالیز در پاسخ به فعالیت هوازی تا سر حد خستگی و اثر
مکملهای آنتی اکسیدانی به ویژه کراتین مونوهیدرات در پژوهشهای آینده میتواند اطالعات
مفیدی در زمینه اثر مکمل کراتین بر پراکسیداسیون لیپید فراهم کند.
در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده عدم تاثیر معنی دار کراتین مونوهیدرات بر
بیومارکر غیرتهاجمی پراکسیداسیون لیپید ( )8-iso PGF2αدر کشتی گیران پس از فعالیت
واماندهساز است؛ اما مصرف کراتین مونوهیدرات منجر به بهبود ترکیب بدن در کشتی-
گیران گردید .به عالوه ،غلظت  8-iso PGF2αادرار کشتی گیرانی که مکمل کراتین مصرف
کرده بودند به میزان  2/5درصد پائین تر از غلظت این بیومارکر در کشتیگیرانی بود که
دارونما مصرف کرده بودند؛ ولی ا ین تغییرات از لحاظ آماری معنیدار نبود .با توجه به
اینکه پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که اثر کراتین مونو هیدرات را بر پراکسیداسیون
لیپید به روش غیر تهاجمی با استفاده از بیومارکر معتبر  8-iso PGF2αمورد بررسی قرار
داده است؛ بنابراین ،برای نتیجه گیری قطعی در این زمینه نیاز به پژوهشهای بیشتری
است.به ورزشکاران رشته های قدرتی ،سرعتی و توانی توصیه می شود مکمل کراتین را_به
ویژه در فصلی که تمرینات شدید انجام میدهند_ به منظور بهبود عملکرد ورزشی ،افزایش
گلیکوژن و فسفوکراتین درون عضالنی ،سنتز پروتئین ،افزایش هورمون و فاکتورهای رشدو
پایداری غشاهای بیولوژیکی () 52مصرف کنند.
تقدیر و تشکر
این پژوهش با حمایت مالی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شده است .از مدیر
1. Karamouzis
2. Microdialysis
3. Vastuslatreralis
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محترم آزمایشگاه فدایی جناب آقای دکتر علی فدایی و مسئول فنی بخش هورمون شناسی
جناب آقای مهدی ملکی که با نهایت صبر و شکیبایی همکاریهای الزم را در انجام آزمایشها
.داشتند و همچنین از همکاری کشتیگیران استان گیالن تشکر و قدردانی میشود
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