تأثیر شش هفته تمرینات پیش خستگی و مکمل کراتین مونوهیدرات و کربو هیدرات-
پروتیئن بر قدرت عضالنی ورزشکاران نخبه رشته پرورش اندام
3
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چکیده
زمینه و هدف:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از تکنیک پیش خستگی و مکملهای غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات
پروتئین بر قدرت بیشینه در حرکت پرس سینه ،پرس سرشانه از جلو و اسکات پا در ورزشکاران پرورش اندام نخبه بود.
روش شناسی:
 29نفر از بدن سازان نخبه اصفهان به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.گروه اول (سن ± 4/45
 ،28/5قد  )177/9 ± 6/45تکنیک پیش خستگی را با مصرف مکملهای غذایی ،گروه دوم (سن  ،28/2 ± 4/75قد )178/1 ± 6/17
تکنیک پیش خستگی را بدون مصرف مکملهای غذایی انجام دادند و گروه سوم (سن  ،29/33 ± 3/31قد )175/77 ± 6/35از تکنیک
پیش خستگی و مکمل غذایی در تمرینات خود استفاده نکردند .قبل و بعد از پروتکل تمرینی از آنها با استفاده از آزمون یک تکرار بیشینه
رکوردگیری شد .از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها و آزمون لوین جهت همگونی واریانسها و سپس آزمون
آنالیز واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری استفاده شد.
یافته ها:
بین گروه کنترل و گروه تمرین و مکمل و گروه تمرین بدون مکمل بعد از انجام شش هفته تمرین ،تفاوت معناداری وجود داشته )(P =0.001
و میزان پیشرفت در قدرت عضالنی بیشینه در حرکات پرس سینه ،پرس سرشانه و اسکات در گروه تمرین و مکمل و گروه تمرین بدون مکمل بیشتر
از گروه کنترل بوده است ،اما تفاوت معناداری بین گروه تمرین و مکمل و گروه تمرین بدون مکمل در افزایش قدرت عضالنی وجود نداشته است
(.)P=0.09

نتیجه گیری:
استفاده از تکنیک پیش خستگی باعث افزایش قدرت عضالنی در بدنسازان نخبه میشود ،همچنین به نظر میرسد مکملهای غذایی
کراتین مونوهیدرات و کربوهیدرات-پروتیئن تاثیری بر قدرت عضالنی در بدن سازان نخبه ندارد.
واژه های کلیدی:
پرورش اندامکاران نخبه ،قدرت ماکزیمم ،یک تکرار بیشینه،کراتین مونوهیدرات،کربوهیدرات -پروتئین،تکنیک پیش خستگی
 -1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
تمرین با وزنه یکی از ارکان و پایههای پرورشاندام و ورزش
های قدرتی قرار گرفت و در رشتههایی همانند بدن سازی ،تناسب
اندام ،پاورلیفتینگ و حتی در دیگر رشتههایی که خارج از مجموعه
ورزشهای قدرتی تقسیم بندی میشوند نیز جایگاه ویژه و
ممتازی بدست آورد .و در بین این تمرینات ،حرکات پرس سینه،
پرس سرشانه و اسکات از حرکات اصلی محسوب میشوند .این
حرکات از حرکات چند مفصلی و مرکب هستند که عضالت زیادی
را درگیر میکنند ( .)1در مراحل ابتدایی تمرینات قدرتی ،پیشرفت
در زمینهی قدرت عضالنی بسیار سریع میباشد که بیشتر به دلیل
وجود سازگاریهای عصبی است ( .)2در مقابل ،در مراحل میانی،
پیشرفته و سطح باال ،پیشرفت در تمرینات قدرتی بسیار کند است
( .)3با این حال در طی چند سال گذشته ،چندین راهکار تجربی
برای ایجاد پاسخ مثبت در زمینه قدرت عضالنی و توده بدون
چربی به وجود آمده است ( .)4در این زمینه تکنیکهای مختلف
تمرینی نظیر :سوپرست 1،تکرارهای اجباری 2،پیشخستگی 3،تری
ست4و  ...به همراه مکملسازی استفاده شده است ( .)5 ,3اجرای
تکنیک پیشخستگی توسط وزنهبرداران اروپای شرقی و بدن
سازان امریکایی به شهرت رسید ( .)4وزنهبردارانی که از این روش
استفاده میکنند معتقدند که انجام حرکت قبل از حرکت اصلی
باعث میشود که عضالت قبل از رسیدن به حرکت اصلی خسته
شوند و در حرکت اصلی تحت تنش زیاد و جدید قرار بگیرند و
اصل اضافه بار رعایت شود ( .)6در تکنیک پیشخستگی یک
عضله را ابتدا با یک حرکت تک مفصلی خسته میکنند و سپس
با اجرای یک حرکت چند مفصلی و مرکب تمرین ادامه مییابد
( .)7در این رابطه آگواستشن 5و همکاران ( )2003در مطالعهای
بررسی کردند که انجام حرکت در اندام تحتانی(جلوران با دستگاه)
قبل از حرکت اصلی میتواند باعث کاهش قدرت در حرکت اصلی
(پرس پا) شود که نتایج نشان داد که انجام حرکت قبل از حرکت
اصلی در اندام تحتانی میتواند باعث کاهش قدرت در حرکت
اصلی شود ( .)8فیشر 6و همکاران ( ) 2014در پژوهش خود که
تاثیر تکنیک پیش خستگی را با فواصل استراحت متفاوت بین
نوبتهای انجام حرکت بررسی کردند بهاین نتیجه رسیدند که
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استفاده از تکنیک پیشخستگی در هیچکدام از فواصل مختلف
تمرینی نمیتواند باعث افزایش قدرت عضالنی شود و تاثیری بر
تودهی بدون چربی و درصد چربی بدن نیز ندارد ( .)9در مطالعه
ای نیز ویالکا الوز 7همکاران ( )2014به بررسی تاثیر تکنیک
پیشخستگی بر عملکرد ورزشکار در انجام حرکت پایین کشیدن
لت با فواصل مختلف دست ،پرداختند که قبل از انجام این حرکت،
عضله دو سر بازویی را با حرکت دیگر خسته کردند و تعداد تکرارها
در حرکت کشیدن لت به سمت پایین در تمام فواصل مختلف
دست ،کاهش یافت .همچنین در این پژوهش به میزان اختالف
مردان و زنان در کاهش تعداد تکرارها در کشیدن لت به پایین با
استفاده از تکنیک پیش خستگی پرداختند که میزان تالش زنان
بیشتر از مردان بود و تعداد تکرارها در حرکت اصلی با استفاده از
تکنیک پیشخستگی در زنان کمتر از مردان شده بود ( .)10از
سوی دیگر در رابطه با مبحث مکملسازی مطالعه تحقیقات نشان
میدهد که یکی از مهمترین مکملهایی که در بین ورزشکاران
بدنساز نخبه استفاده میشود کراتینمنوهیدرات است .این مکمل
ممنوعیّت مصرف نیز ندارد .کراتین نقش موثری در متابولیسم
انرژی عضالنی داشته و فسفوکراتین ،انرژی مورد نیاز فعالیتهای
کوتاه مدت و شدید را تولید میکند ( .)11تحقیقات نشان دادهاند
که مصرف  20گرم کراتین در روز به مدت  2تا 7روز ،حدود 10
الی20درصد ذخایر کراتین بدن و  20تا  40درصد غلظت
فسفوکراتین درون عضالت را افزایش میدهد ( .)12تاثیر مثبت
مکمل غذایی کراتین مونوهیدرات بر روی عملکرد رشتههای
ورزشی مختلف مانند :کشتی ،دومیدانی و والیبال مشاهده شده
است ( .)13از طرف دیگر برخی مطالعات حاکی از عدم تاثیر معنی
دار مصرف مکمل کراتین بر عملکرد ورزشی در رشتههای مختلف
هستند .در این زمینه وایلدر 8و همکاران ( )2001تفاوت معنیدار
در قدرت عضالت ران فوتبالیستها پس از یک دوره مصرف
کراتین مشاهده نکردند ( .)14بی ور9و همکاران( )2003به بررسی
تاثیر مکمل کراتین بر عملکرد دویدن بر روی تردمیل با اینتروال
دوهای شدید در بینآن ،بر روی بازیکنان فوتبال پرداختند که
نتایج حاکی از عدم بهبود معنیدار در عملکرد بازیکنان در انجام
6 . Fisher, J. P
7. Vilaça-Alves, J
8. Wilder
9. Biwer

آزمون بود ( .)15دنیایی و همکاران ( )1392تحقیقی انجام دادند
که هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر مصرف حاد مکمل ریبوز و
کراتین مونوهیدرات بر عملکرد بی هوازی (اوج توان،میانگین توان
و شاخص خستگی) پس از فعالیت شدید مکرر در کشتیگیران
نخبه بود .نتایج نشان داد اوج توان بی هوازی و میانگین توان بی
هوازی به مصرف مکمل ریبوز و کراتین مونوهیدرات وابسته است
ولی خستگی ربطی به مصرف مکمل غذایی ریبوز و کراتین مو
نوهیدرات ندارد(.)16گاراژیان و همکاران ( )1390نیز پژوهشی را
با هدف بررسی تاثیر کراتین مونوهیدرات بر عملکرد و کار
عضالنی و توان دانشجویان دختر ورزشکار انجام دادند .نتایج نشان
داد که مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات باعث افزایش کل کار
انجام شده میشود و باعث بهبود عملکرد عضالنی در دختران
ورزشکار میشود ولی تاثیری بر توده بدون چربی ندارد (.)17
کربوهیدرات نیز مهمترین ماده غذایی برای عملکرد ورزشی
سنگین و با شدت باال است .در مجموع ذخایر کربوهیدرات بدن
اندک است و این مسئله مدت زمان اجرای فعالیت ورزشی با شدت
باال را محدود میکند ( )18و باعث افزایش مصرف اسیدهای امینه
برای تولید انرژی شده و این کار منجر به تولید آمونیاک میشود
که سبب خستگی میگردد .خوردن کربوهیدرات قبل ،در حین و
بعد از فعالیّت ورزشی سبب صرفهجویی در ذخایر کربوهیدرات بدن
و کاهش مصرف پروتیئن و تولید آمونیاک شده وخستگی را به
تاخیر میاندازد و باعث بهبود عملکرد ورزشی میگردد ( .)19اما
در مورد پروتیئن باید گفت که مصرف کافی آن برای رشد
عضالنی و ترمیم آسیبهای عضالنی ایجاد شده به وسیلهی
فعالیت ورزشی و سازگاریهای آنزیمی مورد نیاز است ( .)20نیاز
پروتیئن در ورزشکاران نسبت به افراد عادی و غیرورزشکار بیشتر
است ،ورزشکاران استقامتی 1/2تا  1/8گرم بهازای هر کیلوگرم
وزن خود و ورزشکاران قدرتی  1تا  1/2گرم به ازای هر کیلوگرم
 10همکاران ()1999
وزن خود به پروتیئن نیاز دارند ( .)21کریدر و
نیز در تحقیقی تاثیر مصرف مکملهای غذایی کراتین
مونوهیدرات و مکمل کربوهیدرات -پروتیئن را به صورت ترکیبی
بر قدرت عضالنی و ترکیب بدن فوتبالیستهای مرد در خارج از
فصل مسابقه بررسی کردند که نتیجه این بود که مصرف این
مکملهای غذایی باعث افزایش توده بدون چربی و قدرت
عضالنی میشود ( .)22با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفت به
نظر می رسد پژوهشها و مطالعات بسیار کمی وجود دارد که در
10. Kreider, R. B

آنها هم از تکنیک پیش خستگی استفاده شده باشد و هم از
مکملهای غذایی کراتین مونوهیدرات و ترکیب کربوهیدرات-
پروتئین .در ورزشهای قدرتی ورزشکاران نخبه به نوعی با توقف
رشد توده و قدرت عضالنی مواجه شدهاند و از سیتمهای تمرینی
مختلفی و همچنین از استروییدهای انابولیکی مختلفی برای
افزایش قدرت و توده عضالنی استفاده میکنند .در این میان برخی
از آنها از تکنیک پیشخستگی استفاده میکنند اما نتیجهای
مثبتی بدست نیاوردهاند .ما برای اینکه تکنیک پیشخستگی باعث
افزایش قدرت عضالنی شود تغییراتی را در آن انجام دادیم ،به
اینصورتکه ،به جای اینکه قبل از حرکت اصلی از حرکت ساده
و تک مفصلی استفاده کنیم ،از دو حرکت مرکب و چند مفصلی
به صورت سوپرست استفاده کردیم .در واقع فرض کردیم که این
افراد به علت امادگی جسمانی باال به تحریک شدیدتری قبل از
حرکت اصلی نیاز دارند .در مجموع با توجّه به نتایج ضد و نقیض
در مورد تاثیر مکملسازی بویژه کراتین و کمبود تحقیقات در
زمینه روشهای نوین افزایش قدرت مانند تکنیک پیشخستگی
در افراد نخبه ،به نظر میرسد پژوهشهای بیشتری در این مورد
باید صورت گیرد .بنابر این سوال اصلی پژوهش حاضر این است
که آیا استفاده از تکنیک پیشخستگی بههمراه مصرف مکملهای
غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات-پروتئین می-
تواند باعث افزایش قدرت عضالنی بدنسازان نخبه گردد یا خیر؟
روش شناسی
روش اجرای پژوهش به صورت نیمه تجربی و به شکل میدانی
بوده است .نمونهی آماری شامل  29نفر از پرسورهای نخبهی
استان اصفهان بود که مالک انتخاب و ورود آنها (نخبه بودن،
داشتن حداقل سابقهی سه سال تمرین ،داشتن حداقل یک حکم
قهرمانی و )...بود که به صورت تصادفی به سه گروه که گروه اول
(کراتین مونوهیدرات ،کربوهیدرات-پروتیئن ،تکنیک پیش-
خستگی) ،گروه دوم (تکنیک پیشخستگی بدون مکمل غذایی) و
گروه کنترل(بدون مصرف مکمل غذایی و تکنیک پیشخستگی)
تقسیم شدند .ابتدا موضوع تحقیق ،هدف و روش اجرای آن به
طور شفاهی برای آزمودنیها توضیح داده شد .سپس آزمودنیها
رضایت نامهی کتبی برای شرکت در پژوهش را امضا کردند.گروه
اول (10نفر) ،تکنیک پیشخستگی انجام میدادند و مکملهای
غذایی کراتین مونوهیدرات و کربوهیدرات -پروتیئن را مصرف می
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کردند و گروه تجربی دوم (10نفر) ،که فقط از تکنیک پیش-
خستگی بدون مصرف مکملهای غذایی استفاده میکردند وگروه
کنترل (9نفر) ،که تکنیک پیشخستگی و مکمل غذایی مصرف
نمیکردند و تمرینات دو گروه قبلی را بدون استفاده از تکنیک
پیشخستگی انجام میدادند ،در واقع تفاوت تمرینات گروه کنترل
با دو گروه دیگر در عدم استفاده از تکنیک پیشخستگی بود و
حرکات همان حرکات تمرینی و با همان تعداد تکرار و نوبت
تمرینی بود .مدت این پروتکل و مصرف مکملهای غذایی شش
هفته بود 72.ساعت قبل از اولین جلسهی تمرین با استفاده از
آزمون یک تکرار بیشینه11از هر سه گروه در حرکات پرسسینه،
پرسسرشانه و اسکوات رکوردگیری شد و  72ساعت بعد از آخرین
جلسه تمرین از هر سه گروه با آزمون یک تکرار بیشینه حرکات
پرسسینه ،پرسسرشانه و اسکوات رکوردگیری شد.
پروتکل تمرین
سیستم پیشخستگی که در این پژوهش استفاده شد با سیستم
پیشخستگی که مرسوم است و بدن سازان و ورزشکاران رشته
های قدرتی از آن استفاده میکنند ،متفاوت بود .به این صورت که
در سیستم پیشخستگی از یک حرکت تک مفصلی و ساده قبل
از حرکت اصلی که حرکت مرکب و چند مفصلی است استفاده
میکنند اما در این پژوهش قبل از حرکت اصلی که حرکتی چند
مفصلی و مرکب است ،از دو حرکت چند مفصلی و مرکب استفاده
شد و آنها را با هم ترکیب و به صورت سوپر ست انجام گردید.
همچنین استفاده از تکنیک سوپر ست به این صورت بود که فرد
ورزشکار یک نوبت (ست) از یک حرکت را انجام میداد و بدون
استراحت ،سراغ یک حرکت دیگر میرفت و یک نوبت از آن
حرکت را انجام میدهد سپس استراحت میکند و بعد نوبت بعدی
دو حرکت را انجام میدهد و این کار را تا اتمام نوبتهای تمرینی
دو حرکت ادامه میدهد .به این علت ما تغییراتی را در سیستم
پیشخستگی ایجاد کردیم و از تکنیک سوپرست و حرکات چند
مفصلی قبل از حرکت اصلی استفاده کردیم که ،ورزشکارانی که
در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند نخبه هستند و سابقه
تمرینی زیادی دارند و دارای آمادگی بدنی باالیی هستند فرض
کردیم که استفاده از سیستم پیشخستگی که متداول است ،نتایج
مثبتی را در افزایش قدرت و حجم عضالنی ایجاد نمیکند .دراین
پروتکل تمرینی انجام تکرارها و نوبتهای تمرینی به این صورت
بود که در حرکت پرس سینه با هالتر ،فرد ورزشکار  7تکرار را با
11. 1RM

 70درصد یک تکرار بیشینه 5 ،تکرار را با  80درصد یک تکرار
بیشینه و  3تکرار را در سه نوبت با  90درصد یک تکرار بیشینه
انجام میداد ،حرکت پرسسرشانه با هالتر و اسکوات با هالتر را
نیز به همین صورت انجام میداد .اما برای سایر حرکات در هر
نوبت حداکثر وزنهای را که با تعداد تکرارهای مشخص شده می-
توانست انجام دهد را بکار میبرد .در این برنامه تمرینی تعداد
تکرارها و نوبتهای تمرینی به صورت هایپرتروفی و قدرت یا
ترکیبی از هر دو بود اما هدف از این پژوهش افزایش قدرت
عضالنی است ،مقدار استراحت بین نوبتهای تمرینی نیز  4تا 5
دقیقه بود .این پروتکل تمرینی  6هفته به طول انجامید.
مکمل سازی:
مصرف کراتین مونوهیدرات در گروه تجربی اول به این صورت
بود که هر ورزشکار  5روز اول را روزی  20گرم کراتین به عنوان
بارگیری در چهار وعده و بقیه روزها روزی  10گرم در دو وعده
مصرف میکرد .مصرف مکمل غذایی کربوهیدرات -پروتئین نیز
به اینصورت بود که بالفاصله پس از تمرین  1/5گرم کربوهیدرات
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و  0/53گرم پروتئین به ازای هر
کیلوگرم وزن بدن هر ورزشکار مصرف میکرد و تا  6ساعت پس
از تمرین نیز هر  2ساعت یک بار مصرف این مکمل به همین
مقدار تکرار میشد (.)23
آزمون یک تکرار بیشینه:
در این آزمون شش حرکت پرسسینه ،پرسپا ،جلوبازو ،کشش
دستگاه قرقرهای از پشت گردن ،راست کردن زانو و خم کردن زانو
اندازهگیری میشود .یک تکرار بیشینه ،بیشترین مقدار وزنهای
است که قبل از بروز خستگی فقط یکبار جا به جا میشود .هدف
از اجرای این آزمون اندازه گیری قدرت عضالنی حرکتی (پویا) به
وسیلهی اندازهگیری بیشترین وزنه بلند شده و فقط توانایی یک
بار انجام این حرکت میباشد ( )24به طور تقریبی یک تکرار
بیشینه (حداکثر قدرت) را از طریق فرمول زیر نیز می توان محاسبه
کرد (.)25
وزنه جا به جا شده
(تکرار) 1_ 0/02

تاثیر شش هفته تمرینات پیش خستگی و مکمل کراتین مونوهیدرات وکربو هیدرات ...

فرزین دهقانی و همکاران

جدول -1پروتکل تمرینی در روزهای هفته

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

استراحت مطلق

هاگ اسکوات (9-7-5
)11+
جلو پا نشسته با
دستگاه ()4×9

کشش لت از جلو به
پایین ()11-9-7-7

پرس سینه دمبل  +شنا
سوئدی
()4×7( + )11-9-7-7
پرس سینه هالتر (- 3×3
)7-5

هاگ اسکوات (9-7-5
)11+
جلو پا نشسته با دستگاه
()4×9

پرس سرشانه با دمبل (-7-5
)11-9
+
نشر از جانب با دمبل ()4×7

پرس سینه دمبل  +شنا
سوئدی
()4×7( + )11-9-7-7

پرس باالسینه هالتر (-4
)8-6-4

اسکوات با هالتر
()7-5-3×3

اسکوات با هالتر
()7-5-3×3
پرس پا ()9-7-5-5
پشت پا با دستگاه (-5
)9-7-5
باال اوردن ساق پا،
جفت پا ایستاده
()3×12
فیله کمر با دستگاه
()4×12

پارو زدن به طرف باال در
حالت خم به جلو
()9-7-5-5
کشش پارویی نشسته
()4×7
شکم کرانچ با وزنه
()3×20
جلو بازو با هالتر (-5-5
)9-7
جلو بازو با دمبل ()3×7

پشت بازو هالتر خوابیده
()9-7-5-5
پشت بازو دیپ با وزنه
ازاد ()3×8
پشت بازو با کابل جفت
دست ()3×9

پرس پا ()9-7-5-5
پشت پا با دستگاه (-5-5
)9-7
باال اوردن ساق پا ،جفت
پا ایستاده ()3×12
فیله کمر با دستگاه
()4×12

جلو بازو الری با هالتر
()3×6

پرس سرشانه با هالتر (-3×3
)7-5
نشر از جلو با دبمبل تناوبی
()3×7
نشرخم ()3×7

پرس سینه هالتر (-5- 3×3
)7
پرس باالسینه هالتر (-4-4
)8-6
پشت بازو هالتر خوابیده (-5
)9-7-5

شراگ با هالتر ()11-9-7-7
جلو بازو با هالتر ()9-7-5-5
جلو بازو با دمبل ()3×7

پشت بازو دیپ با وزنه ازاد
()3×8
پشت بازو با کابل جفت
دست ()3×9

جلو بازو الری با هالتر ()3×6

یافته ها:
نتایج مربوط به فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها و آزمون لوین جهت
همگونی واریانسها و سپس آزمون آنالیز واریانس یکراهه مورد بررسی قرار گرفت.

پروتکل

پروتکل

گروه

آماره آزمون Z

سطح معناداری

گروه اول(تمرین به همراه مکمل)

0/697

0/716

گروه دوم(تمرین بدون مکمل)

0/893

0/403

گروه سوم(کنترل)

1/346

0/054
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دوره  ،2شماره  ،3پاییز و زمستان 1394

جدول -3ویژگیهای آزمودنیها و آزمون لوین

آزمون لوین(همگونی واریانسها)
پروتکل

گروه

انحراف معیار  ±میانگین

گروه اول(تمرین به همراه مکمل)

5/75 ± 3/74

گروه دوم(تمرین بدون مکمل)

4/0 ± 2/11

گروه سوم(کنترل)

-0/55 ± 3/70

آماره آزمون F

پروتکل اول

0/789

سطح معناداری

0/465

دوفصلنامه علمی ،تخصصی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جدول  -4میزان پیشرفت برای سه گروه مورد بررسی

42

مرحله

انحرافمعیار  ±میانگین

گروه اول

5/75 ± 3/74

گروه دوم

4/0 ± 2/11

گروه سوم(کنترل)

-0/55 ± 3/70

آماره آزمون F

9/365

سطح معناداری

٭٭0/001

٭٭ معناداری در سطح 0/01
جدول -8اطالعات فیزیولوژیکی آزمودنی ها
گروه

وزن (کیلوگرم)

قد (سانتی متر)

سن (سال)

درصد چربی

شاخص توده بدن

گروه تمرین ومکمل

102/6

177/9

28/5

22/02

32/18

گروه تمرین

98/3

178/1

28/2

21/96

30/8

گروه کنترل

91/33

175/77

29/33

22/54

29/30
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300
250
200

کیلوگرم

150
100
50

اسکات بعد

اسکات قبل

سرشانه بعد

سرشانه قبل

246/5
227/9
193/56

239/5
220/65
194/4

122/25
123
107/5

119/5
120/5
107/78

پرس سینه
بعد
163
151
179/45

پرس سینه
قبل
157/25
147
180

0
گروه تمرین ومکمل
گروه تمرین
گروه کنترل

بحث و نتیجه گیری:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکنیک پیش خستگی و مصرف
مکمل غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات-پروتئین
برافزایش قدرت عضالنی بود که نتایج نشان داد بین دو گروهی
که از تکنیک پیش خستگی استفاده کرده بودند (گروه اول و دوم)
و گروهی که همان تمرینات را بدون انجام تکنیک پیش خستگی
و بدون مصرف مکمل های غذایی انجام دادند (گروه کنترل)،
تفاوت معناداری وجود داشت .و میزان پیشرفت در قدرت عضالنی
و یک تکرار بیشینه در حرکات پرس سینه ،پرس سرشانه از جلو
و اسکات در گروهی که از تکنیک پیش خستگی به همراه مصرف
مکمل های غذایی استفاده کرده بودند (گروه اول) و گروهی که
از تکنیک پیش خستگی بدون مصرف مکمل های غذایی استفاده
کرده بودند (گروه دوم) نسبت به گروهی که همان تمرینات را
بدون انجام تکنیک پیش خستگی و بدون مصرف مکمل های
غذایی انجام دادند (گروه سوم) ،به طور معنا داری بیشتر ا بوده
است) (P <0.05اما میان گروهی که از تکنیک پیش خستگی
به همراه مصرف مکمل های غذایی استفاده کرده بودند (گروه
12. Zuniga, J
13. Antonio, J
14. Pearson, D

اول) و گروهی که از تکنیک پیش خستگی بدون مصرف مکمل
های غذایی استفاده کرده بودند (گروه دوم) تفاوت معناداری در
میزان پیشرفت قدرت عضالنی و یک تکرار بیشینه در حرکات
پرس سینه ،پرس سرشانه و اسکوات وجود نداشت(.)P>0.05
زونیگاو همکاران(،)201212انتونیو 13و همکاران (،)2013پیرسون14
و همکاران(،)1999الرسون15و همکاران ( )2000و الو16و
همکاران ( )2009در تحقیقات خود از کراتین به تنهایی یا به همراه
مکمل های غذایی دیگر برای افزایش قدرت و حجم عضالنی
استفاده کردند که نتایج تحقیقات آن ها با نتایج پژوهش حاضر
همسونیست ( .)26-30نتایج پژوهش های چرومیاک 17و
همکاران ( )2004و کریدر و همکاران ( )1999که در آن ها از
مکمل های غذایی کراتین مونوهیدرات،کربوهیدرات-پروتئین به
صورت ترکیبی استفاده کرده بودند،با نتایج مطالعه حاضر مخالف
است ( .)31 ,22علت مخالفت نتایج پژوهش ها و مطالعاتی که
ذکر شد با نتایج پژوهش حاضر این بود که در این پژوهش ها از
افراد مبتدی و کم سابقه در حیطه ورزش استفاده شده است که
هنوز به اوج پیشرفت خود در زمینه قدرت عضالنی و عضله سازی
نرسیده اند و مکمل های غذایی می تواند به افزایش قدرت
عضالنی و توده ی بدون چربی آن ها کمک کند .به نظر می رسد
چنین افراد کم سابقه ای ،بدون مصرف مکمل های غذایی و با
15. Larson-Meyer
16. Law, Y
17. Chromiak, J
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تغذیه مطلوب و اصولی و با تمرینات مناسب و اصولی واستر احت
مطلوب به پیشرفت هایی در زمینه قدرت عضالنی دست یابند.
چنین افرادی خیلی زود و با سرعت زیاد در زمینه قدرت عضالنی
پیشرفت می کنند که بیشتر به دلیل سازگاری های عصبی است.
اما در پژوهش حاضر از افراد نخبه و با سابقه زیاد در زمینه ورزش
های قدرتی استفاده شده که این افراد به اوج پیشرفت خود رسیده
اند و روند پیشرفت آنها در زمینه قدرت عضالنی و افزایش توده
بدون چربی بسیار کند شده و یا حتی به نوعی متوقف شده است.
پس دراین افراد خیلی از برنامه های تمرینی و مکمل های غذایی
تاثیری را بر قدرت عضالنی و توده بدون چربی نمی گذارد .جنتیل
و همکاران )2007(18پژوهشی انجام دادند هدف از آن بررسی
تاثیر استفاده از تکنیک پیش خستگی و انجام حرکات تک مفصلی
قبل از حرکت اصلی و چند مفصلی در تغییرات قدرت عضالنی
بود .نتایج این پژوهش بیان داشت که هیچ افزایشی در قدرت و
مقدار وزنه جا به جا شده در حرکت پرس سینه ایجاد نشد.که این
نتیجه با نتایج پژوهش حاضر مخالف بود ( .)32برنک و همکاران19
 20همکاران ( ،)2006در تحقیقات خود به
( ، )2009اسپروونبرگ و
این نتیجه رسیدند که استفاده از تکنیک پیش خستگی باعث
افزایش قدرت عضالنی می شود که نتایج آن ها با نتایج پژوهش
حاضر موافق بود ( .)34 ,33بنابراین نتیجه گیری می شود که
مصرف مکمل های غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط
کربوهیدرات پروتیئن تاثیری را برافزایش قدرت عضالنی و توده
بدون چربی در افراد باسابقه و نخبه نمی گذارد و با تمرینات علمی
واصولی و تغذیه و استراحت مطلوب و اصولی ،بدون مصرف مکمل
های غذایی می توان در آنها افزایش قدرت عضالنی را مشاهده
کرد .حال یکی از این تمرینات علمی و اصولی که در این پژوهش
نیز از آن استفاده شد تکنیک پیش خستگی است که باعث ایجاد
اصل اضافه بار بر روی عضالت اسکلتی می شود و به نوعی عضله
را با تنش جدید و زیاد درگیر می کند که در ابتدای پروتکل تمرینی
از میزان وزنه جا به جا شده در حرکت پرس سینه می کاهد اما به
مرور زمان عضله با این فشار سازگار می شود و مقدار وزنه جابه
جا شده با وزنه مهار شده ی قبل از پروتکل برابر می شود و یا
حتی اندکی نیز بیشتر می شود .حال وقتی بعد از اتمام پروتکل از
آزمودنی ها با استفاده از آزمون یک تکرار بیشینه رکوردگیری شد
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و حرکت پرس سینه به عنوان اولین حرکت انجام شد جهش معنی
داری در مقدار وزنه جا به جا شده در حرکت پرس سینه نسبت به
قبل از پروتکل ایجاد می شود .در واقع بدن سازانی که از این
روش استفاده می کنند معتقدند که تمرینات قبل از رسیدن به
خستگی شدید به فعالسازی بیشتر ماهیچه برای تمرینات متعاقب
چند مفصلی ،منجر می شود زیرا که احتماال ماهیچه پیش از
خستگی در هر دو نوع تمرین درگیر می شود ( .)6پس به نظر می
رسد انجام تکنیک پیش خستگی بدون استفاده از مکمل های
غذایی نیز باعث افزایش قدرت عضالنی درحرکت پرس سینه،
پرس سرشانه از جلو و اسکوات پا در بدن سازان نخبه می شود.
تقدیر و تشکر
از ورزشکاران باشگاه بدنسازی و پاورلیفتینگ مردان آهنین
اصفهان و باشگاه بدن سازی و پاورلیفتینگ ذوالفقار اصفهان که
ما را در این پژوهش یاری رساندند سپاسگزاریم.
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