
 ممکل های ورزیش ای نریو زا های تغذیه ای

 عباسعیل گائیین  

 دانشگاه هتران

     1398  اردیهبشت



 واژه ش نایس

 (sport supplements)ممکل های ورزیش           •

 

 (Nutritional Ergogenic)نریوزا های تغذیه ای •

 

 

                                                           

(Bean ,2017- 6 chapler) 

(Fink ,2015- 9 chapler) 



 تعریف ممکل ورزیش 

 از ممکل های تغذیه ای اند کهدس ته       

 اکمل شدن رژمی غذایی معمویل            اب هدف تندرس یت و اکمیایب هبرت  • 

 اب هدف افزایش معلکرد ورزیش                                                  

                          :مثال ها •
 قرص ها

                         
 کپسول ها

                         
 پودرها

                         
 نوش یدین ها 

                         
      (  ابر)شالکت

 

(Bean , 2017) 



 ادعای اس تفاده از ممکل 

 عضهل سازی •

 افزایش اس تقامت •

 افزایش و اکهش وزن •

 پذیریافزایش انعطاف   •

 جمددآ ب رساین   •

 ابزایفت هبرت   •

 (Bean , 2017) مکبود های امالح معدین                                     جربان •



 (Ergogenics Aids)نریوزاتعریف مکک های 

 ورزیشهرگونه اتثری خاریج اب اهداف افزایش معلکرد •

 

 مثال ها•

ممکل های ورزیش 

  داروها 

روش های غری جماز 
(Bean , 2017) 



 انواع مکک نریوزا

 ایتغذیه •

 فزییولوژاییی•

 رواین •

 بیوماکنیکی •

 دارویی•

(Fink , 2015) 



 نریوزاتعریف مکک    

(Fink , 2015) 

 هر چزیی که•

شودع  افزایش توایایی فرد در ااجا  اکری اب 

  افزایش هبرت معلکرد شودابع       ای در مورد ورزشاکران 



EA  تغذیه ای 

(Fink , 2015) 

های فرآ ورده   ,ممکلهرگونه 

ای دس تاکری رژمی غذایی  ,غذایی 

که  ظرفیت اکر ای معلکرد 

 می کندورزیش را زاید 

 کربوهیدرات ابرگریی •

 فسفاتکراتنی •

 آ مینهممکل سازی اس ید •

 ویتامنیممکل سازی •

 گلوکزینوشابه های پلمیری •

 ورزیشژل های •

 نوشابه های کربوهیدرایت•

 وعده های غذایی مایع گونه •

 

 مثال رشح



EA فزییولوژاییی 

(Fink , 2015) 

 بیکربناتابفرینگ • هرگونه اقدا  ای ماده ای که ابع    

 (قدریت پالیومرتیک اس تقامیت و ) بدین هرگونه مترین   •

 خوندوپینگ  •

 کردنگر   •

 مثال رشح

افزایش معلکرد دس تگاه های گویاگون •

 (عضالین -قلیب عرویق)بدن 

 ورزیشهبرت شدن معلکرد  •



EA رواین 

(Fink , 2015) 

 تصویر سازی  • هرگونه اقدا  ای درماین که ابع  

 ورزیش روان ش ناس جلسه اب یک  •

 هیپنوتزی •

 فنون آ رمیدگی•

 گفتگوهای ذلت خبش  •

 

 مثال رشح

 رواینحالت تغیری •

 معلکرد ورزیشپیامد       افزایش  •



EA بیوماکنیکی 

(Fink , 2015) 

حمصول ای  هرگونه ابزار قطعه ای از یک وس یهل  

 خاریج که ابع 
 بدینپوشش های  •

 گلف چوب های •

 معمویلراکت های تنیس بزرگرت از اندازه •

 زانوبندهای ویژه •

 تسمه های وزنه ای •

 مثال رشح

هبرت شدن معلکرد ورزیش هنگا  مترین  •

 مسابقهای 



EA دارویی 

هورموین  گونه ماده ای ترکیب دارویی ای هر 

 ابع که 

 (اسرتوئیدی های آ یابولیکی  , EPO , GH)هورمون ها•

 آ مفتامنی ها•

 اکفئنی •

 بالکر ها –بتا •

 افدرین•

 مثال رشح

 برون ده اکریهبرت شدن •

 هبرت شدن معلکرد ورزیش•



 ناکت همم درابره ممکل و دارو   

(Fink , 2015) 

 غذا نیستند •

 غذاییاکمل کننده رژمی •

 دارو نیستند •

 نیستند  FDAشدیدحتت کنرتل •

 منی شوندمطالعه    قبل از ورود به ابزار •

آ زمون )غذایی نیستند چاش ین های •

 (ابزارشدن قبل از ورود به 

بامیری درمان ای پیشگریی   ,مراقبت•

 ها

      مبین بر یب خطر بودن جدی مطالعات •

 ابزارموثر بودن قبل از ورود به و 

  FDA رمسیجموز •

 

 دارو ممکل



 هشدار به ورزشاکران 

 :نیاز ندارند ذلا می توانند   FDAمصوبهممکل ها چون به  •
 

 

                                                           

 جمازحاوی یک ماده غری •

 به خطر انداخنت سالمیت •

 

                                                           (Fink , 2015) 



 راجی بودن ممکلها   

 اس تفاده از ممکل به شلک منظممرد        درصد ورزشاکران  87مطالعه ای•

 

 ukدردرصد مثبت شدن دوپینگ  ۴۴دلیل        مواد غریجماز در ممکل ها وجود •

 

 سه آ لوده کننده اصیل ممکل ها•
 

                                                           

 اسرتوئیدها•

 هاحمرک •

 هورمون ها•

                                                           

(MHRA , 2012) 

(LGC , 2015) 

(Loan , 2012) 



 تغذیه ای  EAدس ته  5

• Anabolics 

• Prohormones & Hormone Releasers 

• Fat Reducers 

• Anticatabolics 

• Vitamins & Minerals 

(Mikesky , 2015) 



 تغذیه آ یابولیکی EAبریخ 

 BCکردن هبرت قدرت   ,  proس نزت  , proجتزیه مانع از •

 دقیقه 4اثنیه ات   ۶در مواد      ( توان قدرت ) برون ده یب هوازی•

 مکک به رشد عضالت ,قدرت  •

(Mikesky , 2015) 

•HMB 

 منوهیدرات کراتنی•

 ابر های پروتئیین / پودر ها •



 پیش هرموین و هرموین تغذیه ای EA بریخ 

   GHتولید افزایش  •

 پالسامافزایش تس توسرتون  •

 تس توسرتونافزایش مقادیر •

 افزایش مقادیر تستسرتون اکهش چریب و عضهل سازی •

(Fink , 2015) 

 اورنیتنی آ رژننی و   •

 برون•

 آ ندروستندیون•

•DHEA 



 تغذیه ای اکهنده چریب  EAبریخ 

 لیپولزیافزایش  , CNSحمرک •

 غذاییاکهش جذب چریب رژمی •

 افزایش رسعت سوخت و ساز •

 سازافزایش رسعت سوخت و , رسکوب کردن اش هتا, لیپولزیافزایش  •

 افزایش اکسایش چریب, به درون میتوکندری  FFAانتقال مکک به  •

(Fink , 2015) 

 اکفئنی •

 چیتوسان •

•DHEA 

 افدرین•

 اکرنتنی-ال•

 



 تغذیه ای ضد اکاتبولیکی EAبریخ 

 ذخریه کردن گلواتمنی حفظ ابفت عضالین •

 ، لوسنی ، ایزولوسنی ، حفظ توده عضالینوالنی داشنت به دسرتیس  افزایش •

 proعضهل ، حمرک س نزت  proمنبع اس یدی آ مینه رضوری ، اکهش جتزیه  •

 منبع انرژی لکیه ها، روده ها ، کبد و سلول های دس تگاه امیین ، حفظ توده عضالین •

 حفظ توده عضالین•

 proحمرک س نزت  ،عضهل  proاکهش جتزیه •

 

 الفا کتوگلواترات•

 امالح معدین / مولیت ویتامنی ها •

 اکزئنی•

 گلواتمنی•

 لوسنی•

 وی•

(Mikesky , 2015) 



 تغذیه ای مورد اس تفاده ورزشاکران اس تقامیت  EAبریخ 

 افزایش جراین خون در لک بدن    •

 اس تقامیت افزایش معلکرد •

 گلیکوژنذخریه شدن , عضالین  TGاز افزایش اس تفاده , پالسامیی  FFAافزایش    •

 مدتاتمنی انرژی معلکرد اس تقامیت طوالین •

 اس تقامیت  EXهنگا   CHOرسیع اتمنی  •

 معلکرد امیین , سازگار شدن اب فشار های متریین توایایی  , افزایش بنیه  •

 E-EX   ازآ ب رساین بیش از حد قبل ,  EXانرژی هنگا  منبع •

 آ ب لبو •

•BCAAs   

 اکفئنی•

 ابرهای انرژی•

 ژل های انرژی •

 جینسینگ•

 گلیرسول•

(Fink , 2015) 



 تغذیه ای مورد اس تفاده ورزشاکران اس تقامیت  EAبریخ 

 معلکرد اس تقامیتچریب به درون سلول ها ،    انتقال •

 رضوریاتمنی ویتامنی ها و امالح معدین •

 گلیکوژن، سوزاندن چریب ، حفظ ذخایر  TCA به ش تاب خبش یدن •

 ابفر کردن اس ید الکتیک ، به اتخری انداخنت رشوع خس تگی •

 EXهنگا  از اکهش سدمی جلوگریی •

 اتخری انداخنت خس تگیبه معلکرد اس تقامیت ،   •

 اکرنیتنی-ال•

 امالح معدین / مولیت ویتامنی ها •

 پریوات•

 سدمییب کربنات •

 سدمیی/قرص های الکرتولییت•

 نوشابه های ورزیش•

(Fink , 2015) 



 قدریت ورزشاکران اس تفاده تغذیه ای مورد  EAبریخ 

 توده و قدرت عضالین •

 هبرت کردن ترکیبات بدن, قدرت  ,   proس نزت,    proجتزیهجلوگریی از •

 توده چریب   ,عضالین توده  •

 دقیقه ۴اثنیه ات  ۶در مواد ( تواین/ قدریت )هوازییب افزایش برون ده •

 عضالین توده ,    چریب,   وزن GH,  تولید  •

 

 آ یابولیک آ ندروژنیک اسرتوئید•

•HMB 

 کرومیو •

 کراتنیمونوهیدرات •

•LCA 

(Fink , 2015) 



 قدریت ورزشاکران اس تفاده تغذیه ای مورد  EAبریخ 

 توده چریب    , قدرت و توان ,عضالین توده •

 معلکرد ورزیش خوب ,مطلوب تندرس یت •

 جراین هبرت خون ,گشایی رگ  ,عضالین مکک به رشد •

 عضهلمکک به رشد و تاکمل  ,قدرت •

 

•GH 

 امالح معدین / مولیت ویتامنی ها •

•NO 

 پودر های پروتئیین•

(Fink , 2015) 



 وب سایت های معترب برای جست و جو 

•www.acsm.org 

•www.wada.org 

•www.nsfsport.com 

•www.informed.sport.com 

 

 



 خالصه

• EA        می شودبه سه دس ته لکی تقس می شواهد توجه به اب 
 

                                                             

• EA  قویعلمی ابشواهد 

• EA  متوسطعلمی ابشواهد 

•EA   اب نبود شواهد ای غری جماز از سویWADA  

                                                       

(Bean , 2017) 



 شواهد قوی

 

 ابزایفت/ اس تقامت . 1 
                                                             

 اکفئنی•

 CHOژل هاینوشابه ها ابرها و •

 آ الننی -بتا•

 آ ب لبو •

 یب کربنات                                                       •

(Bean , 2017) 

 

 قدرت/ توده عضالین . 2 
                                                             

 کراتنی •

 پروتئنی•



 شواهد قوی

 

 اکهش وزن. 3 
                                                             

 غذایی                                                    رژمی های  •

(Bean , 2017) 

 

 سالمیت لکی. 4
                                                             

 پروبیوتیک ها  •

 Dویتامنی •



 شواهد متوسط ای معلو  شده

 

 ابزایفت/ اس تقامت . 1 
                                                             

 آ ب آ لبالو •

 عصاره انگور•

 گلواتمنی•

(Bean , 2017) 

 

 سالمیت لکی. 3
                                                             

 لوسنی•

•HMB 

•BCAAs 

 

 قدرت/ توده عضالین . 2 
                                                             

 مولیت ویتامنی ها•

   3امگا/ روغن ماهی •



 WADAنبود شواهد ای غری جماز 

 

 ابزایفت/ اس تقامت . 1 
                                                             

 آ نیت اکس یدان ها•

 Cویتامنی •

 Eویتامنی •

 آ رژننی•

 تورین•

 

 

(Bean , 2017) 

 

 سالمیت لکی. 4
                                                             

 پرو هورمون ها•

•ZMA 

 لکسرتو •

 Tافزایش دهنده های •

 

 قدرت/ توده عضالین . 2 
                                                             

 لکسرتو   •

 

 اکهش وزن. 3
                                                             

•CLA 

 چریب سوز ها•

 افدرین•

 ماهانگ•



 نکته پاایین

 به نسبت خطر به فایده ممکل ها بیندیش ید•

 ات سامل ابش ید•

 


