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2بيـولـوجيـا الـرياضـة

SPORTS BIOLOGY



توزيع درجات املقرر 

(2بيــولــوجيـا الــريــاضــة )
درجـــــة100

نظرىساعة2:المحاضرةزمن

درجة40:النظرىاالمتحان

درجة20:الشفوىاالمتحان

درجة40:الــسنــةاعـــمال



﴿ المكمـالت الغـذائيـة واالداء الريـاضـى ﴾

نعالبحثإلىمتواصلبشكلالرياضيينيسعى

وقيفالذيالحدالىادائهممستوىمنترفعوسائل

رياضيةانجازاتتحقيقبهدفالفرديةقدراتهم

كافةوعلىمتقدمةومراكزنتائجالىوالوصول

دةزياتعدلمحيث،والعالميةالمحليةالمستويات

وأهدافبطموحاتتفيوجرعاتهاالتدريبيةاالحمال

فينيفعسباقالرياضيالوسطيشهدلذاالرياضيين،

مالوبأقالمنشودالتطورتؤمنوسائلعلىالحصول

.والضارةالجانبيةالتأثيراتمنيمكن



ياض يالر املجالفيالعاملينمنالكثيرعلىيخفىوال
هتسببالذيواالدمانللمنشطاتالقاتلةاالضرار
عنبحثالالىالرياضينمنالكثيراتجهلذا،ملتعاطيها
التيلالبدائهذهاحدىالغذائيةاملكمالتوتعدالبديل،

 القت
 
 رواجا

 
ةغذائيمصادرمنتؤخذلكونهاكبيرا

ضالتعلنمومالئمةبيئةتوفيرعلىوتعمل،طبيعية
بالنشاطالخاصالغذائيالبرنامجبجانبالجسم

.املمارسالرياض ي



:الـغـذائيـةالمكـمالتمفـهوم:أوالا •

غذائيةمكوناتمنمستخلصةمركبات)هي•

الموادمنوغيرهاونباتيةحيوانيةطبيعية

(الغذائيةالوجبةضمنالداخلة

،اقراصواالحجاماالشكالبمختلفجاهزةتنتجوهي•

غذائيةالالمادةعلىتحتويمساحيقسوائل،كبسوالت،

زيادةالىالرياضييهدفالذيالغذائيالمركباو

علىللحصولالعضليةالخاليااوالجسمفينسبته

نمالعضليةالخليةمساحةلزيادةاو،الالزمةالطاقة

.رياضيانجازأعلىالىالوصولأجل



النظامتكملةهدفهامستحضراتوهي•

الفيتامينمثلبموادللرياضىالغذائي

الدهنيةواألحماضواألليافوالمعادن

مفقودةتكونقدوالتياالمينيةواألحماض

التكونقدأوللشخصالغذائيالنظامفي

ضالغرويختلف،كافيةبكمياتتستهلك

فهناكالعذائيةالمكمالتاستعمالمن

يعتبرهابينما،أطعمةيعتبرهاالبعض

.ةطبيعيصحيةمنتجاتأوأدويةالبعض



ا • :الغذائيةالمكمـالتمكونـاتاهـم:ثانيا

نممحددةنسبوفقجاهزةالغذائيةالمكمالتتكون•

:راكثاوواحدةمادةتحتويوقدتحتويهاالتيالمادة

ارةعب(مونوهايدراتكرياتين)االحاديالكرياتين-•

.نقيكرياتينعن

وييحتوالذي(كاربوكرياتين)مادتينمنمركب-•

.معاوالكرياتينالكربوهيدراتعلى

مثلموادثالثمنيتكونثالثيمركب-•

الكربوهيدراتمنيتكونالذي(كريابروتين)

.امينيحامضوهومعا ًوالبروتينوالكرياتين



 ا :الـغذائيـةالمكمـالتأنــواع:ثالثا

(يالكربوهيدراتالتحميلنظام)الكربوهيدرات-أ:

غذاءمن%70:%60حواليالكربوهيدراتتشكل

االمتصاصسريعةالموادمنتتكونوهي،الرياضي

عدائيلدىوخاصةمختلفةمركباتلتحريرواالكسدة

ياتبكموالعضالتالكبدفيوتوجدالمتوسطة،المسافات

بالطاقةمدهتحيثالمكثفةالتمريناتفيالجسمويحتاجهاقليلة

خلصللتضروريالجليكوجينمخزونفانكذلك،السريعة
.التمرينومواصلةالتعبمن



االمينيـةاالحمـاض-ب:
ضليالعللنمووضروريةالبروتيناتبناءاساسوهي

والعديدامينيحامض(32)وهناك،الطاقةوامداد

نععليهالحصوليمكنلذاالجسمفياليصنعمنها

.الغذائيةالمكمالتطريق

سجةانبناءوفيخالياهابناءفيالعضالتوتحتاجه

البناءابالكتسالرياضيينويتناولهاالمختلفة،الجسم

وبناءلاالثقارفعرياضةفيالقوةولتطويرالعضلي

ملالتحرياضاتفيكذلك،البدنيةوالقوةاالجسام

.والدراجاتالطويلةالمسافات



-االمينيــةاالحمـاضمكمـالتتــاثيراتاهــم:

-استخدامخفضعلىاالمينيةاالحماضتعمل

شكلعلىبالجسمالمخزونالكربوهيدرات

.مالالزالوقودتخزينالىيؤديوهذا(جاليكوجين)

-القوةتحسينعلىاالمينيةاالحماضتساعد

.العضلية

-لالتحمقوةمناالمينيةاالحماضتحسنأنيمكن

.(اتهالثبمكثفةدراساتالىيحتاجذلك)للرياضى

-جسمالانسجةتكوينعلىاالمينيةاالحماضتساعد

.للجروحوااللتئام



الـكـرياتيـن-ج:
المصادرمناالنسانعليهيحصلعضوينيتروجينيمركب

(لنباتيةواالحيوانيةوالمنتجاتواالسماكاللحوم)الخارجيةالغذائية

فييةاساسبصورةتركيبهيتمحيثللجسمالداخليةوالمصادر،

االحماضبعضمناو،والعضالتوالكلىوالبنكرياسالكبد

.(والميثونينواالرجنينالكاليسين)االساسيةاالمينية



اللحوممنكيلوجرام1بانعلما،جدا ًمحدودةالمخزونةوكميته

اتفوسفويستخدم،الكرياتينفوسفاتمنجرام5علىيحتوي

قبلتهنسبوزيادةالقصيرةالمسافاتعدائيقبلمنالكرياتين

تعضالفىالمركبهذاوتخزينتحميلعلىتساعدالمنافسة

.مناسبةبصورةالالعب



ابية ومن اهم تاثيرات مركب فوسفات الكرياتين االيج:

1-تاجانعملياتاستمرارعلىالكرياتينفوسفاتيعمل

.الطاقة

2-عنةالناتجالهيدروجينايوناتمنالتخلصعمليةينظم

اخلدمنالالهوائيبالنظامالمتكونالخليةداخلفياالنظمة

.عضليةالالليفةفيخارجهاالى(الميتوكندريا)الطاقةبيوت

3-يفالمستهلكةالطاقةشحنالعادةالكرياتينيستخدم

.ATPبنقليقومحيث(الزمنقصيرة)الرياضيةاالنشطة

4-(اطيهاتعيحرمالتيالمنشطات)للسترويداتبديلويعد،

ياضةرفيالعضليةالقوةزيادةلغرضاستخدامهيمكنحيث

.القصيرةالمسافاتجرياالثقال،رفع



-والرياضـةالكـرياتينبينالـعــالقـة:

زيادةىاليؤديمقننوبشكلالكرياتينتناولزيادةيعتبر

وهذاالطاقةعلىللحصولالعضالتداخلفيمخزونة

وخاصةاالنجازويحسنالرياضىقدراتعلىايجابيا ًينعكس

.السرعةعنصرتتطلبالتيااللعابفي


الجسمداخلالطبيعيالحدعنالكرياتينزيادةالجسميتقبل

الزيادةمبدأوفقالجرعاتاخذعندوذلك٪60بحدود

الهبوطثماسبوعينلمدةجرام70بيبدأحيث،والنقصان

اقلاوجرام70الىبالزيادةالعودةثمومناقلكميةالى

.وبالتدريج



-فـــوائـد فــوسـفــات الـكــريــاتين:
-الناتجةالطاقةزيادةأىاالنجازعلىالقدرةزيادةعلىيعمل

دراسةوهناك،االثقالورفعالسريعةالرياضيةاالنشطةفيوخاصة

.٪5:10بنسبةالرياضىاالداءتحسنزيادةتؤكد

-المزمنالقلبهبوطلمرضىفوائدله.

-منامهاستخديمكنلذلكالعضليالضمورمنيعانونالذينيفيد

.اليوميةنشاطاتهماداءعلىالعانتهمالسنكبارقبل

-سنة18العمارالنموعلىالكرياتيناليؤثر.

-فيوخاصةكيلوجرام4:5بحدودالجسموزنزيادةالىيؤدي

شطةانانكما،التحملتغيرمبدأتعتمدالتيالرياضيةاألنشطة

لصالحالوزنفيالزيادةتكوناألقصىوتحتاالقصىالحمل

تتحالدهونبمكوناتطفيفةزيادةاوثباتمعالعضليالمكون

.الجلد



-ـينالكـريـاتلفـوسـفـاتالجــانبيـةاآلثــار:

ً وسفاتفلمركبالجانبيةاآلثارتكونماغالبا

شنجالتومنهاحدثتمااذاخفيفةالكرياتين

باساحتنتيجةقليال ًالوزنوزيادة،احيانا ً

منالسوائليسحبالكرياتينالنالسوائل

اتبكميالماءشربزيادةيجبلذاالعضالت
.تناولهعندكافية



-بالعـمرالكـرياتينانتــاجعــالقــة:

يحتاجهلذامربالعالتقدممعالكرياتينفوسفاتانتاجقدرةتقل

قبلمنتناولهحولاالراءاختلفتوقدسنا ًاالكبراألفراد

تناولهأهميةعلىالدراساتاغلباكدتحيث،الكبار

عضبوجدتكما،اليوميةالحياةانشطةضغوطمنللتخلص

يةجانباثارحدوثاولذلكالبعضاستجابةعدمالدراسات

اثاروثحديستبعدوالالسوائلواحتباسالتشنجمثللديهم

كانتتمتالتيالتجارباغلبانحيث،اخرىجانبية

طويرتحدوثالدراساتنتائجتؤكدلمكذلك،المدىقصيرة

لىعأخرىدراساتاكدتحينفي،القبضةقوةفىوزيادة

العضالتفي%7:15بينتراوحتالقوةفيزيادةحدوث
.الكتفالصدر،الفخذ،مثلالكبيرة



 ا :ةالغذائيالمكمالتتناولطرق:رابعا
1-واحدوعنعلىتحتويالتيوالمساحيقاالقراصاستخداميفضل

يرتغيللفرديسهلهذاالمركباتمنالعديدوليسواحدمركباي
.الوقتنفسفيعديدةاخرىبانواعالجرع

2-غذائيةالالموادمعتتفاعللكيافضلالطبيعيالطعاممعتؤخذ

انكما،االمتصاصوكذلكمعهاالهضمعمليةوتدخلالطبيعية

ارتباكاوالهضمعسرتسببالعاليالتركيزذاتالغذائيةالمكمالت

.الفارغةالمعدةعلىتناولهاعندمعوي

3-معاووقتايوفيبمفردهاخذهيمكن(ج)فيتامينمكمالت
.الفاكهةعصير

4-بمفردهاتناولهايمكنايضا ًاالمينيةاالحماضمكمالت.



 ا :يناتوالفيتامالغذائيةالمكمالت:خامسا
متوازنغذاءاعتمادللرياضىالضروريمن

،ناتوالفيتاميالمعادنمنكافيةكميةعلىللحصول
افيكوبشكلالمطلوبةالكمياتتوفرعدمحالةوفي
منةالغذائيالمكمالتعلىاالعتماديمكنفقطحينئذ

.والفيتاميناتالمعادن

دنالمعاعلىتعتمدالحيةالخالياانبالذكرالجديرومن
لمعادناالن،والوظيفيةالبنائيةالناحيةمنسليمةلتظل
فياعدوتس،والدموالعظامالجسمسوائلتركيبفيتدخل

التالعضنشاطوتنظم،االعصابوظائفعلىالمحافضة
بانعلما ً،الوعائيوالجهازالقلبوكذلكالجسمفي

.العضليةواالنسجةالعظامفيتختزنالمعادن



ائفالوظالداءانزيميةكمساعداتفتعملالفيتاميناتاما

جميعولكون،وااللتئاموالنموالطاقةانتاجتتضمنالتي

ةضروريالمعادنفانالمعادنتشملاالنزيميةاالنشطة

،ائيةالغذالعناصرمنوغيرهاالفيتاميناتمنلالستفادة

،سليمكيميائيتوازنعلىيحافظانيجبالبشريوالجسم

الجسمفيالمعادنمستوياتعلىيعتمدالتوازنوهذا

ايتوازناختلفاذا،االخرعلىيؤثرمعدنكلومستوى

الىيؤديوهذا،تتأثراألخرىالمعادنجميعفانمنهما

عامةرةوبصو،بالمرضاالصابةوبالتاليالتوازناختالل

الجسمهايحتاجوالتيالكبيرةنوعينعلىتكونالمعادنفان
الصغيرةوالمعادن(K,Ca,Na,MG)مثلكبيرةبكميات

.وغيرهاالحديدالنحاس،مثل



-المعدنيةالمكمالتتناولالضروريمنهل...

وكيف؟

ةالمطلوباالحتياجاتجميععلىالحصوليمكنال

المكمالتفانلذلكالغذاءطريقعنالمعادنمن

تاجهيحماعلىالحصولفيتساعدانيمكنالمعدنية

ةبمادمرتبطةالمعادنتوجد،المعادنهذهمنالجسم

سيرهاعمليةتسهللكيالبروتينجزيئاتمثلاخرى

الوجبةمعتناولهاويمكنوامتصاصهاالدمفي

عمليةثناءاالمعدةفيتلقائياامتصاصهافيتمالغذائية

.الهضم



الدمطريقعناالمتصاصبعدالمعدنويحمل

تلفوتخالخلوية،االغشيةعبرومنهاالخالياالى

ىعلاحداهاوتؤثراالمتصاصكميةفيالمعادن

يؤثرومالكلسيتناولفياالسراففمثال ً،االخرى

تناوليجبلذاالمغنسيومامتصاصعلى

نتكولكيمتوازنةبكمياتالمعدنيةالمكمالت

،الضرريسببانيمكنذلكعكسالنفعالة

يافااللباستخدامالمعادنامتصاصيتاثركذلك

ناولهماتيجبلذاالمتصاصمنتقللالنهاالنباتية
.متفاوتةاوقاتفي



 ا :ائيةالغذالمكمالتتناولفوائد:سادسا
1-الالزمةبالطاقةالرياضىجسمامداد.

2-بعدةالعضلياالليافوصيانةالتالفةالخاليابناءاعادة
.الرياضيةوالمبارياتالتدريبات

3-ةالعضليلالليافالفسيولوجيالمقطعمساحةزيادة،

دراتوالكربوهيالبروتينمنالمتكونةالغذائيةفالمكمالت

وبعدلقبتناولهاتماذاوخاصةالعضالتتضخمعلىتساعد

يعرفماأوالحليبمصلبروتينأنكما،باالثقالالتمرين

لمفصولاأوالمتبقيالسائلوهواللبنشرشأيضا ًويسّمى

الجبنةِصناعبعدالحليبمنأوالزباديأوالرائباللبنمن
.التدريببعدالعضلةحجمزيادةفيكبرىأهميةله



4-أنحاثواألبالدراساتتشيرحيثالعضليةالقوةزيادة

لرياضىلالعضليةالقوةمنترفعالغذائيةالمكمالتبعض

بأن2003الدراساتاحدىأكدتالمثالسبيلعلى،

ةالقوملحوظبشكلتزيدأنيمكنالكرياتينمكمالت
.األثقالرفعرياضةفىتناولهاتمماإذاالعضلية

5-ويلةطلفترةالبدنيالعملعلىوالقدرةالتحملزيادة
.التنفسيالدوريالجهازكفاءةوزيادة

6-الجهدبعداالستشفاءوسرعةالطبيعيةالحالةاستعادة
.الشديدالبدني

7-اولهاتنعندالمناعةقوةوتزيدالغذائيالتمثيلتزيد
.مقننبشكل



التيالمكمالتخاصةالدمويةالدورةوتنشيطتحسين-8

،التدريبقبلمامكمالتمثلاألرجينينمادةعلىتحتوي

ساعديوالذيالنيتريكأكسيدافرازتحفزالمادةهذهأنحيث

قلنيسهلمما،العضالتإلىالدمتدفقتحسينفيبدوره

أثناءىالرياضنشاطفيزدادللعضلةالضروريةالغذائيةالمواد

.التمارين

أنحيث،بالجسمالموجودةالدهونوأكسدةحرقتسريع-9

علىتحتويبالعضالتالخاصةالغذائيةالمكمالتمنالعديد

واألحماض،المتفرعةالسالسلذاتاألمينيةاألحماض

بناءلالضروريالبروتينيكونالذيالعنصرهياألمينية

ادةزيفيتساهماألمينيةاألحماضتناولأنكما،العضالت

.األجسامكمالرياضةفىاستعمالهاعندالدهونحرق



ا  مالتالمكلتناولالجـانبيةاآلثـار:سابعا

:واسبابهـا...الغذائية
عضبالغذائيةالمكمالتتناوليسببأنيمكن

علىراءالخبأغلبيتفقوالتي،السلبيةاآلثار

رعاتالجتناولفيالدقةعدمبسببتنتجانها

بصورةمنتظمةوغيركبيرةجرعاتاخذاو

لوظيفيةواالبدنيةالقدراتمعالتتالئمعشوائية

علىاالضراربعضيسببمماللرياضين

.الجسمووظائفواعضاءاجهزة



:مثلالسلبيةاآلثاربعضتحديدويمكن-
.الجلدعلىالحساسيةظهور-1

لمرضىخاصة)الكلىفىشديدضررحدوث-2

المكمالتأهمأحدالكرياتينيعتبر،(الكلى

زيادةعلىااليجابيتأثيرهبسببانتشارا ًالعضالت

نهأاالالمنخفضسعرهالىإضافةالعضالتحجم

أنماك،الجانبيةاآلثاربعضيسببالعكسعلى

مدىالعلىيسببللكرياتينالمفرطاالستخدام

.الكلىفيمشاكلالطويل



3-بعضاستهالكحيث،المعدةفياضطرابات

،الهضميالجهازفيمشاكليسببقدالمستحضرات

العديدتمكونافييدخلالذيالكرياتينالمثالسبيلعلى

فيومشاكلاالسهاليسببقدالغذائيةالمكمالتمن

مصابالرياضىكانإذاذلكإلىإضافة،المعدة

أولغثيان،الالنتفاخ،يتعرضفقدالالكتوزتجاهبحساسية

درالمصذاتالبروتيناتاستخدامعندالتشنجاتبعض
.الحيواني

4-االسهال.

5-العضالتفيتقلص.

6-الحراريالتاقلمعلىالقدرةعدم.



7-نأحيث،طويلةلفتراتوالسهروالقلقاألرق

ةالغذائيللمكمالتالمصنعةالشركاتمنالعديد

منتجاتهاعتصنيعندوالكافيينالكرياتينبينتجمع

ادةزيعلىتساعدأكبرطاقةعلىتحصللكيوهذا

نتظمالماالستخدامبالمقابلولكن،التدريباتشدة

يمكنينالكافيعلىتحتويالتيللمنتجاتوالمتكرر

.النومفيواضطراباتاألرقتسببأن

8-بينتمزجالتيالغذائيةالمكمالتأنكما

عرضتخطرمنتزيدأنيمكنوالكافيينالكرياتين

.الجسملجفافالرياضى



شكرا
رجميعًالحقوقًمحفوظةًللناش


