هوالعزيز الحکيم

دانشگاه علوم
پزشکی تهران

دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی

(( جـايـگاه مکـملـها در تغـذيـه ورزشکـاران

))

دکـتـر سيـد علـی کشـاورز
استاد تغذيه
مدير گروه تغذيه و بيوشيمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مکملهای مصرفی برای ورزشکاران به دو دسته تقسيم می شوند :

الف _ مکملهای مغذی :





ويتامين ها
امالح و الکـتروليتها
اسيدهای امينه
کربوهيدراتها ( ايجاد بار گليکوژنی )

ب _ مکمل های نيروزا :









ال کارنيتين
کافئين
کراتين
ژانسينگ
کوانزيم Q10
اينوزين
گرده گلها
اسيد پنگاميک )(B15

الف _ مکملهای مغذی :

 - 1ويتامينها :
ويتامينهای تقويت کننده قوی عضالنی
E ، C ، B12 ، B6 ، B2 ، B1
ويتامين

نياز غير ورزشکاران

نياز ورزشکاران

B1
B2
B6
B12
C
E

 1.5ميلی گرم

 5 – 10ميلی گرم

 2.5ميلی گرم

 10 – 15ميلی گرم

 4ميلی گرم

 15 – 30ميلی گرم

 2 -5ميکرو گرم

 10 – 12ميکروگرم

 )60 ( 75 -100ميلی گرم

 150 – 300ميلی گرم

 )10 ( 10 -30ميلی گرم

 30 – 50ميلی گرم

 – 2امالح و الکـتروليتها :
 سديم  ،کلر  ،پتاسيم  ،منيزيوم  ،کلسيم و اهن

نقش سه عنصر سديم و کلر و پتاسيم :
 موجب حفظ و تنظيم فشار اسمزی و تعادل اسيد و باز بدن
 به حالت يون و در حال تعادل با کلسيم و منيزيوم در تنظيم اعمال سلولی مخصوصا
تحريک پذيری قلب و سيستم عضالنی

پتاسيـم :

کمبود :
 اختالل در انقباض عضالت صاف و مخطط و تغيير الکـترو کارديوگرام
 هنگام کاهش قند خون  ،تامين توام قند با پتاسيم سريعتر موجب افزايش قند خون
می شود
 دريافت پتاسيم بعد از فعاليت کمک به دفع متابوليتهايــی می شود که مسبب خستگی
هستند
 تامين از طريق غذا کـفايت می کند
 در بعضی شرايط با احتياط از مکمل نمکهای پتاسيم
0.5گرم)می توان استفاده کرد

(گلوکونات پتاسيم–1

سـديـم :

ورزشکاران نياز به مکمل نمک طعام دارند .

عوارض ناشی از کمبود سديم :
 گرفتگی عضالت
 ناارامی
 ضعف در اعمال بدن
 غش

 بی خوابی
 گاهی تب

منيـزيـوم :

بين منيزيوم و کلسيم يک حالت موازنه وجود دارد ( بهم خوردن اين
موازنه باعث گرفتگی عضالت و يا تشنج می شود ) .

کمبود منيزيوم منجر به :
ناارامی
خستگی

تشنج عضالت صاف و مخطط

کلسيـم :

نقش :
 تنظيم فعاليت غشاء سلولی و حفظ فعاليت طبيعی عصب – عضالنی

 فعاليت ريتمی قلب
 تشکيل استخوان و دندان

 فعاليت بعضی از سيستمهای انزيمی

دريافت ناکافی :
 در بعضی شرايط خط تشنج و تتانی

اسيدهای امينه شاخه دار :

موارديکه مصرف اسيدهای امينه شاخه دار توصيه شده است :










مصرف روزانه در دو هفته قبل از شروع مسابقه
بعد از ضايعات عضالنی
در دوره بدنسازی و امادگی جسمانی
دريافت روزانه برای ورزشهائی که دارای چند مرحله هستند و هنگام صعود در
کوهنوردی
در باز ساز پروری بعد از مسابقات
در باز پروری مخصوصا  24 – 48ساعت بعد از مسابقات
همراه با رژيمهای الغری

عوارض احتمالی دريافت اسيدهای امينه شاخه دار :
دريافت اسيدهای امينه شاخه دار هنگام فعاليت بدنی به تنهايــی و يا
همراه کربوهيدراتها هيچ گونه اثری در افزايش توان بدنی ندارد .
حتی ممکن است باعث باال رفتن امونيوم شود و خستگی فکری
ممکن است از عوارض ان باشد .

اسيدهای امينه (  3 – 10گرم روزانه)
 ارژينين
 اسيد اسپارتيک

 تريپتوفان
 اسيد گلوتاميک

ارژينين :
 کمک به ازادسازی هورمون رشد ( ، )GHاين اثر در نوجوانان  ،افراد ميانسال ،
افراددارای اختالل غددی و يا مبتال به سوء تغذيه وجود دارد  (( .ولی ارژينين تاثيری
درازادسازی  GHدر ورزشکاران ندارد )) ولی مزايای ديگری در ورزشکاران دارد .

 فعال کردن سنتز پروتئين ها
 تسريع ساخته شدن اوره ( کمک به دفع ترکيبات خستگی اور )

 پيش ساز کراتين است
 باعث بهبودی کيفيت خواب می شود

اسيد اسپارتيک :
 جلوگيری از تجمع اسيد ال کـتيک
 با کمک ارژينين باعث حذف امونيوم
می شود

( پيش گيری از خستگی )

 نسبت به اثر نيروزائی ان اتفاق نظر وجود ندارد
 در بعضی کشورها استفاده از اسيد اسپارتيک مجاز نيست

تريپتوفان :
 باعث ارامش می شود ( در ساخت نروترانسميتر سروتونين بکار می
رود )
 بهبود خواب
 باال رفتن غلظت ان در مغز ( خستگی فکری )
 مکمل ان توصيه نمی شود

اسيد گلو ماتيک :
 باعث حذف امونيوم می شود
 توام شدن اسيد گلوماتيک با ارژينين
 در حذف امونيوم اثر بيشتری دارد ( در مطالعات حيوانی )

 موثرتر از اسپارتات
 خطر عدم تحمل ( سندرم رستوران چينی )

مواد نيروزا :
ال – کارنيتين :

 تسريع متابوليسم چربی
 تسريع اکسيژن رساندن به سلول ( تاثير بر عروق خونی )
 نقش تامپون ( کاهش اسيد ال کـتيک)

نتيجه گيری کلی :
 مطالعات مکمل ان را توصيه نمی کنند

کافئين :
 يک محرک از خانواده الکالوئيد می باشد .

 بعلت تاثير در ازاد سازی ادرنالين و نورادرنالين (تطابق با استرس )
فرضيه
 اثر ليپوليتيک ( از  4روز قبل از مسابقه نبايد مصرف شود،صبح
روزمسابقه مصرف شود)
 بی خوابی
 زمان مناسب  1ساعت قبل از شروع مسابقه است ( مصرف گليکوژن را
تسريع می کند)

کـراتيـن :

اثر سه گانه کراتين :







ذخيره سازی کراتين فسفات در عضله
سنتز مجدد کراتين فسفات در زمان ورزش
قدرت تامپون ( خنثی کردن اسيد )
کراتين را نبايد با چای و قهوه مصرف کرد
کراتين بايد با يک اشاميدنی انرژی زا مصرف شود

مقدار مصرف :
 دوز حمله يا بارگيری  8 – 20گرم در روز (  5روز )
 دوز نگهداری  2 – 4گرم در روز ( حدود  70روز )
افراط در مصرف  ،خطر سنگ کليه را در بر دارد

ژانسينگ :










افزايش مقاومت بدن در مقابل استرس
افزايش مقاومت بدن ( کاهش ابتالء به بعضی از بيماريها)  240%کاهش سرماخوردگی
وگريپ در زمستان
بهبود وضعيت حافظه افراد سالمند
ايجاد احساس نشاط (اثر غير مستقيم برای ورزشکار)
بهبود توانائی جسمی (کاهش ميزان اسيدال کـتيک) :توسط تمام محققان تائيد نشده است
در يک دوره يک ماهه مصرف روزانه  2بار هر بار  100ميلی گرم توصيه شده است
دردوره مسابقات بافاصله زمانی کم توصيه می شود

کوانزيم : Q10


دارای ويژگي يک انتی اکسيدان (قطعی نيست)

 بهبود بعضی از بيماريهای قلبی

 در بهبود وضعيت ورزشکاران موثر نيست
 هيچ توجيه مصرف ان برای ورزشکاران وجود ندارد

