
 خواب فدراسیون تیراندازی در آستانه دومین توزیع سهمیه المپیک

خطر جدِی تجهیزات معیوب پزشکی برای بیماراِن سراسر جهان

ارائه روشی برای تشخیص آلودگی های موجود غذایی با مغز مداد!

کمتر از سه ماه دیگر مسابقات تیراندازی جام جهانی به میزبانی دهلی نو در 
هند کلید می خورد تا دومین بخش از سهمیه های المپیک 2020 توکیو در 

این رشته توزیع شود اما هنوز تمرینات تیم ملی آغاز نشده است.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایرنا، ایران در نخستین مسابقات توزیع سهمیه المپیک 
در رشته تیراندازی یعنی مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی که چند روز پس از 
هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا برگزار شد، نتوانست سهمیه ای کسب کند. 
در صورتی که حضور در المپیک و البته کسب مدال رشته تیراندازی مهم است باید از 

مدت ها قبل تیراندازان تمرینات خود را با فشنگ کافی آغاز کرده باشند.
در حالی که تیراندازان و عالقمندان به این رشته انتظار داشتند که مدیریت این 
فدراسیون پس از ناکامی در کسب سهمیه المپیک در قهرمانی جهان کره جنوبی، با 
عزمی جزم و گام هایی بلند و پرقدرت خود را برای حضور در دیگر رویدادهای توزیع 
سهمیه آماده کند اما به نظر می رسد فدراسیون تیراندازی به خوابی سنگین فرو رفته 

و قصد بیدار شدن از این خواب را هم ندارد.
آنچه حکایت از خواب سنگین فدراسیون تیراندازی دارد تنها شروع نشدن تمرینات 
تیم ملی تیراندازی در رشته های مختلف تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی نیست بلکه 
سخنان اخیر رضا ملک محمدی دبیر فدراسیون تیراندازی است که در خصوص برنامه 
های فدراسیون برای تامین مالی فشنگ و مهمات گفته است: »اگر قرار است بدون 
آمادگی به مسابقات جهانی برویم، بهتر است نرویم. اول باید با فشنگ خوب تمرین 
کنیم تا بتوانیم به مسابقات بین المللی اعزام شویم. با این شرایط به نظر می رسد باید 

برخی از اعزام ها را فدای سالح و مهمات کنیم.«
چیزی که جالب و حتی عجیب به نظر می رسد آن است که گویا دبیر فدراسیون 
نمی داند که حضور نیافتن در هریک از چهار مسابقه جام جهانی که به ترتیب در هند 
)اوایل اسفند 97 دهلی نو(، چین )اوایل اردیبهشت 98 پکن(، آلمان )اوایل خرداد 98 
مونیخ( و برزیل )اوایل شهریور 98 ریو( برگزار می شود به واقع از دست دادن نزدیک 

به 25 درصد از شانس کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو است.

نکته دیگر اینکه شانس کسب 2 سهمیه تیراندازی المپیک در هر رشته براساس 
رنکینگ تعیین می شود، رنکینگی که با توجه به حضور تیراندازان در مسابقات جهانی 
افزایش می یابد و شرکت نکردن تیراندازان در مسابقات جام جهانی در برابر شانس 
استفاده از فشنگ خوب در تمرینات، یعنی از دست دادن شانس سهمیه براساس 

رنکینگ تیراندازان خواهد بود.
در حالی که تیراندازان ایران با انجام تمرینات به موقع و منظم، حضور در تورنمنت 
ها و رویدادهای مهم بین االمللی و تامین تجهیزات و مهمات کافی و مناسب می توانند 
بیش از 20 سهمیه المپیک برای زنان ومردان در رشته های تفنگ، تپانچه و اهداف 
پروازی کسب کنند، مسئوالن فدراسیون تیراندازی از کمبود اعتبار و انتخاب تامین 
مهمات با اعتبار کم در برابر عدم حضور در رویدادهای کسب سهمیه سخن می گویند.

نکته جالب دیگر در سخنان ملک محمدی آنجا است که با وجود همه کمبودها، 
باز سخن از جذب مربی خارجی به میان می آورد و در جای دیگری از سخنانش می 
گوید: »کادر مربیان تیم تفنگ با هدایت ابراهیم اینانلو تشکیل شده است اما همچنان 

تالش فدراسیون جذب مربی خارجی است.«
اگر چه نتایج بدست آمده توسط تیم ملی تیراندازی تفنگ در زمان »الزلو سوچک« 
بیانگر نیاز ایران به حضور سرمربی خارجی تراز اول جهانی را نشان می دهد اما حضور 
»گوران ماکسیموویچ« که به گفته مسئوالن فدراسیون به طور پاره وقت و روزمزد با 
ایران همکاری می کرد، نشان داد هر مربی هم توان بدست گرفتن سکان تیراندازی 

ایران برای کسب سهمیه و مهم تر از آن مدال را ندارد.
کارشناسان ورزشی و متخصصان رشته های مختلف بر این باورند که حضور کادر 
فنی توانمند، تمرینات منظم و به موقع، اردوهای داخلی و خارجی و شاید مهم تر 
از همه حضور در رویدادهای مهم ورزشی به منظور کسب تجربه میادین مختلف و 
افزایش آمادگی عمده ترین شاخص های آماده سازی یک ورزشکار حرفه ای و قهرمان 
است بنابراین مسئوالن یک فدراسیون نباید به بهانه اینکه امکان تامین فشنگ مناسب 

خارجی فراهم نشده است سایر شاخص ها را نادیده گرفته یا حذف کنند.

ایران از سال 1948 که شانس حضور در المپیک را یافت به کرات شاهد حضور 
تیراندازان ایرانی در این رویداد مهم ورزشی با واید کارت یا کسب سهمیه بوده است. 
حاال مردم انتظار کسب مدال از این رشته در المپیک را دارند. برای حضور در این 
رویداد مهم باید فدراسیون با حمایت بخش خصوصی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته 
ملی المپیک شرایط مناسب برای تمرینات با بهترین امکانات و تجهیزات و حضور در 

مسابقات کسب سهمیه را فراهم کند.
تیراندازان ایران در هر سه رشته، عالوه بر رقابت های چهار استیج جام جهانی، آبان 
سال آینده نیز این فرصت را دارند تا در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر و متعاقب آن 

مسابقات بین قاره ای در همین کشور کسب سهمیه کنند.
بنابراین فدراسیون در این مورد نیز باید بیشترین تالش را برای اعزام تیراندازان 

داشته باشد.
تیراندازان ایرانی از آرمینا صادقیان، نجمه خدمتی و الهه احمدی تا امیرمحمد نکونام 
نشان داده اند که پتانسیل کافی برای کسب سهمیه و مدال را دارند و نباید این توان 

و ظرفیت نادیده گرفته شود.

تجهیزات معیوب پزشکی به سالمت بیماران در سراسر جهان آسیب می زند.
به گزارش ایسنا، بیماران در سراسر جهان به دلیل معیوب و ناکارآمد بودن تجهیزات 
پزشکی یا دچار درد و رنج می شوند یا حتی در برخی موارد جان خود را از دست 
می دهند که نبود نظارت کافی در روند تولید و ارزیابی کیفیت این لوازم موجب 

می شود به بازارهای جهانی راه پیدا کنند.
لوازم و ایمپلنت هایی چون دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب، مفصل لگن و زانوی 
مصنوعی و نیز وسایل پیشگیری از بارداری از جمله تجهیزات پزشکی هستند که به 
بیماران آسیب وارد کرده یا در برخی موارد به مرگ آنان منجر می شود. همچنین در 
برخی از موارد، ایمپلنت های به کار گرفته شده برای بیماران پیش از آنکه مجوزهای 

الزم را دریافت کنند روی بیمار آزمایش می شوند.
در فاصله سال های 2015 تا 2018 تنها در انگلیس ۶2 هزار گزارش تخلف 
مربوط به استفاده از تجهیزات معیوب پزشکی به ثبت رسیده که در یک سوم 
از آن ها بیمار دچار آسیب های جدی شده و به مرگ 1004 نفر دیگر نیز منجر 

شده  است.
به گزارش روزنامه گاردین، در آمریکا نیز سازمان غذا و دارو، 5.4 میلیون مورد 
گزارش تخلف مربوط به استفاده از تجهیزات معیوب پزشکی در یک دهه اخیر 
جمع آوری کرده که برخی از آن ها مربوط به تولیدکنندگان در دیگر کشورهای جهان 

بوده  است.

محققان کشور با ایجاد سطحی نانوساختار بر روی سطح 
مواد  آالینده  ترکیبات  برای تشخیص  ابزاری  مداد،  مغز 

خوراکی ارائه کردند.
به گزارش ایسنا هیدروکربن های آروماتیک حلقوی، دسته بزرگی 

از ترکیبات آالینده زیست محیطی هستند که حضور آن ها افزایش 
احتمال ابتال به انواع سرطان را در پی دارد. از این  رو، سنجش آسان 
این ترکیبات در مواد خوراکی می تواند گامی به  سوی افزایش ایمنی 
و سالمت جامعه به شمار رود. در این راستا، پژوهشگر رشته شیمی 
تجزیه، با انجام یک طرح آزمایشگاهی در قالب رساله دکتری، موفق 
به ساخت ابزاری از مغز مداد جهت تشخیص و اندازه گیری ترکیبات 

آروماتیک حلقوی موجود در مواد خوراکی شدند.
روش  به  اشاره  با  طرح،  مجری  مرزی خسروشاهی،  الناز  دکتر 
از مناسب ترین روش های  به عنوان یکی  فاز جامد  میکرواستخراج 
آماده سازی نمونه جهت انجام آزمون های تجزیه ای، هدف از انجام 
این طرح را تالش برای کاهش هزینه و افزایش کارایی این روش 

عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این تحقیقات با اعمال یک فرایند اصالح سطحی 
استخراج  ابزاری جهت  عنوان  به   آن  از  مداد،  مغز  روی سطح  بر 
هیدروکربن های آروماتیک حلقوی استفاده کردیم. استفاده از مغز 

مداد به  عنوان جزو اصلی این ابزار و همچنین استفاده از اوره به  عنوان 
یک پیش ماده ارزان قیمت برای سنتز نانوساختار کربن نیترید، موجب 

کاهش هزینه تمام شده ساخت این ابزار کارآمد شده است.
مرزی خسروشاهی خاطر نشان کرد: شیمی تجزیه چهار مرحله 
و  کیفی  و  کمی  آنالیز  نمونه،  آماده سازی  نمونه برداری،  اساسی 
تجزیه وتحلیل آماری نتایج دارد و بیش از ۶0 درصد زمان تجزیه 
صرف آماده سازی نمونه می شود، درحالی که تنها 7 درصد این زمان 
گردآوری شده  اطالعات  بررسی  و  نمونه  جمع آوری  صرف  عمال 

می شود.
به گفته وی مهمترین دالیل آماده سازی نمونه این است که اکثر 
نمونه ها به دالیل گوناگون از قبیل ماهیت نمونه، بافت نمونه و غلظت 
کم به طور مستقیم توسط دستگاه های تجزیه ای قابل آنالیز نیستند و 
بایدقبل از آنالیز روش هایی جهت پیش تیمار و آماده سازی نمونه به 

کار گرفته شوند.
مرزی خسروشاهی میکرواستخراج فاز جامد را یکی از ساده ترین و 

مناسب ترین عملیات برای آماده سازی نمونه توصیف کرد که توسعه 
همه جانبه آن، چه از نظر کاهش هزینه و چه ازنظر افزایش کارایی 
همچنان ادامه دارد و یادآور شد: بر این اساس در این طرح ابتدا از 
یک فرایند الکتروشیمیایی جهت اصالح سطح مغز مداد استفاده شد 
و پس از تشکیل نانوساختارهای شبه گرافن بر روی سطح مغز مداد، 
عملیات الکتروشیمیایی ثانویه ای در محیط برای رسوب دادن کربن 

نیترید بر روی سطح انجام شد.
مجری طرح با بیان اینکه در ادامه این الکترود جهت تشخیص 
مقادیر ناچیز ترکیبات آروماتیک حلقوی در دو نمونه خوراکی برنج 
دودی و عسل مورد استفاده قرار گرفته است، اظهار کرد: بازدهی 
استخراج این ابزار در شرایط بهینه بیش از 22 درصد گزارش شده و 

حد تشخیص آن در حد میکروگرم بر لیتر بوده است.
این تحقیق از سوی دکتر الناز مرزی خسروشاهی اجرایی شده و 
در New Journal of Chemistry با ضریب تأثیر ۳.201 به 

چاپ رسیده است.
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منافع فردی یا ملی

 تبعات تعلیق احتمالی فوتبال با کیست؟
اجرای  مقابل  در  فوتبال  نشینان  اخیر سئول  رفتارهای 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان خطر تعلیق فوتبال را 
افزایش داده است، خطری که قطعا تبعات آن نیز متوجه 
مدیرانی خواهد بود که با فرار رو به جلو عامل این اتفاق 

بوده اند.
کارگیری  به  منع  قانون  اجرای  علی رغم  گزارش  ایسنا،  به  
بازنشستگان  در اکثر نهادها و سازمان های مشمول، اما اجرای 
این قانون در ورزش با چالش هایی همراه شده است. فدراسیون 
فوتبال به عنوان یکی از این نهادها تاکنون در اجرای این قانون 
تعلل کرده است. اگرچه مهدی تاج رییس این فدراسیون با استفاده 
از ماده ۶0 قانون جامع خدمات ایثارگران از دایره شمول قانون 
منع بکارگیری بازنشستگان خارج شده اما عدم اجرای این قانون 
درباره سایر مدیران این فدراسیون آن هم به واسطه حساسیت های 
خارجی و عملکرد خودخواهانه برخی از این افراد، فضا را به سمتی 
سوق داده که اگر تدبیری درست اتخاذ نشود، چوب تعلیق بر سر 

فوتبال ایران زده خواهد شد.
به نظر می رسد که اگر هیات رییسه فدراسیون فوتبال تغییر 
مسیر ندهد، این خطر بیش از گذشته فوتبال ایران را تهدید 
می کند. خطری که در روزهای اخیر فوتبال ایران درگیر آن شده، 
تنها یک مسیر منطقی دارد و آن عملکرد درست هیات رییسه 
فدراسیون فوتبال در اجرای  قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
و  نهادها  تمام  نیز  تاکنون  و  قانونی که حاکمیتی است  است. 
ارگان های مشمول در کشور به آن تن داده اند و تنها فدراسیون 
فوتبال با تعریف و تفسیری نادر از شمولیت این قانون به دنبال 
گریز از اجرای آن است، آن هم با هدف تامین منافع فردی و 
نه منافع ملی. چرا که اگر هدف تامین منافع ملی بود قطعا هیچ 
کدام از این اتفاقات اخیر رخ نمی داد و مسووالن فدراسیون فوتبال 
نیز با پاسخ های رسمی جواب شبهات احتمالی نهادهای خارجی 
را می دادند.متاسفانه عملکرد فدراسیون فوتبال در اجرای  قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان خطر جدی را بیخ گوش فوتبال 
ایران قرار داده است. خطری که برخی تالش می کنند برای آن 
عامل خارجی معرفی کنند، ولی در حقیقت پافشاری هیات رییسه 
بر عدم اجرای قانون و یا چگونگی نحوه خروج آنها از فدراسیون 

فوتبال است که می تواند به این تهدید جامع عمل بپوشاند.
رفتارهای متناقض و متفاوت و شیوه های محیرالعقول در عدم 

اجرای قانون و تهدید مکرر به خطر تعلیق فوتبال در حقیقت یک 
مفهوم را تداعی می کند و آن هم یافتن راه گریزی برای استمرار 
حضور در فدراسیون فوتبال است. موضوعی که ادامه اصرار به آن 

منافع ملی تنها قربانی آن خواهد بود.
به نظر می رسد سئول نشینان فوتبال با طرح خطر تعلیق فوتبال 
سعی دارند با ایجاد ترس در بین مسئوالن تصمیم گیرنده چند 
صباحی بیشتر بر کرسی فدراسیون فوتبال تکیه بزنند و منافع ملی 
را فدای منافع مادی و فردی خود کنند. این درحالی است که 

اهالی فوتبال می دانند هرگونه تعلیق صرفا و صرفا متوجه اعضای 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال خواهد بود و در این صورت باید آنها 

تبعات تعلیق و تهدید را نیز بپردازند.
همگان نیک می دانند که هرگونه تهدید خارجی برای فوتبال 
ایران تنها با شیوه موضع گیری هیات رییسه فدراسیون فوتبال این 
قابلیت را دارد که به یک بحران تبدیل شود یا بدون ایجاد هرگونه 
جنجالی به نفع فوتبال ایران ختم بخیر شود. اینک آینده فوتبال 
ایران و اتفاقات پیش روی آن در گرو تصمیمات هیات رئیسه 

فدراسیون فوتبال است و آنها هستند که برای فوتبال ایران تعلیق 
می آفرینند یا فوتبال را به ساحل آرامش می رسانند.

امید است که مسئوالن فدراسیون فوتبال نیز با توجه به نقش 
موثر و تاثیرگذار خود راهی را در پیش بگیرند که نتیجه  آن حصول 
منافع ملی باشد نه منافع فردی و مادی تا در آستانه جام ملت های 
آسیا، فوتبال ایران به دور از هر گونه حاشیه و جنجالی در این 
رقابت ها حاضر شده و برای کسب موفقیت نیز تمرکز الزم را داشته 

باشد.
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پند روز

اشتباهات رایج ورزشکاران در مصرف مکمل های 
ورزشی و تبلیغات گمراه کننده

عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران ضمن اشاره به برخی اشتباهات 
ورزشکاران در مصرف مکمل های ورزشی و نوع تغذیه آنها، نسبت به ارایه 

رژیم های غیرعلمی توسط افراد فاقد صالحیت هشدار داد.
دکتر فواد عسجدی - دبیر بورد تغذیه مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال 
ایران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه فاصله میان پیروزی و شکست در عرصه 
رقابت  های ورزشی بسیار کم است، گفت:توجه به جزئیات می  تواند این فاصله را کم 

کند و یکی از این جزئیات برنامه غذایی ورزشکار است.
اشتباهات ورزشکاران در مصرف مکمل های ورزشی

وی با بیان اینکه امروزه تغذیۀ ورزشی و استفاده از مکمل  های ورزشی در بین 
ورزشکاران شیوع زیادی پیدا کرده است، گفت: جستجوی موفقیت و احساس 
برتری، با جستجو برای یافتن یک روش تغذیه ای مناسب همراه بوده است. در این 
راستا، همواره دستکاری  های رژیمی، استفاده از مکمل  های مختلف ورزشی و عوامل 
ارگوژنیکی، توسط ورزشکاران آزمایش شده و ورزشکاران اغلب به اشتباه معتقدند 
که محصوالت غذایی مورد استفاده آنها جهت دستیابی به سرعت و قدرت بیشتر 
مؤثر است. عالوه بر آن تبلیغات گمراه کننده موجب شده که عموم ورزشکاران به 
کارایی مکمل  های ویژه  ای که اثربخشی آنها هنوز به اثبات نرسیده، اعتقاد پیدا کنند.

ارایه رژیم های عجیب و غیرعلمی توسط افراد فاقد صالحیت
وی با بیان اینکه در ده های گذشته تغذیه ورزشی با چالشی بزرگ روبرو شد، 
افزود: این چالش ارائه رژیم های عجیب و غیرعلمی توسط افراد فاقد صالحیت جهت 
رژیم درمانی است که اکثر آنها در پی تبلیغ برای افزایش قدرت و توده  عضالنی ارایه 
می شود. این در حالیست که تغذیه به عنوان یک تسهیل کننده جهت سازگاری 
تمرینات قدرتی عمل می کند و بدون محرک تمرینی، سازگاری نیز رخ نمی دهد. 
همچنین با ورود مواد مغذی مناسب در زمان الزم به بدن، اثربخشی تمرین بدون 

 شک چندین برابر می شود.
شاخص های مهم در تغذیه و تمرینات قدرتی

عسجدی با اشاره به شاخص های مهم در تغذیه و تمرینات قدرتی، اظهار کرد: 
کاهش چشمگیر در میزان گلیکوژن عضله می تواند مانع تولید نیرو توسط عضله 
و درنتیجه کاهش میزان اثربخشی جلسه تمرینی شود، این مساله ممکن است در 
طول زمان باعث شود که میزان رشد و افزایش توده عضله و قدرت کمتر از آن چیزی 

باشد که در ابتدا برنامه ریزی شده و مورد انتظار است.
عضو هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران ادامه داد: مصرف کربوهیدرات به میزان یک 
گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن یک تا دو ساعت پیش از جلسه تمرین و سپس 
به دنبال آن مجددا به میزان یک گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بالفاصله 
پس از تمرین، میزان گلیکوژن عضله را به حداکثر رسانده و درنتیجه موجب بهبود 
عملکرد ورزشی خواهد شد. کربوهیدرات  موجود در غذای پیش از تمرین باید دارای 
کربوهیدرات با شاخص گالیسمی پائین باشد و وعده غذایی پس از تمرین نیز  باید 

شامل کربوهیدرات های با شاخص گالیسمی باال باشد.
جزییات دریافت کالری در رژیم غذایی ورزشکاران

دبیر بورد تغذیه ایفمارک )مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران( با 
تاکید بر اینکه برخورداری از انرژی کافی، محیط آنابولیکی مناسب جهت ساخت 
عضله را فراهم می کند، گفت: افزایش میزان کالری دریافتی برای افزایش توده عضله، 
الزم و ضروری است. به عنوان یک قاعده کلی به منظور افزایش توده عضله، یک 
ورزشکار باید میزان کالری دریافتی خود را به اندازه 500 کالری در روز بیش از 
آنچه که برای تعادل انرژی نیاز است، افزایش دهد. بنابراین ورزشکارانی که به دنبال 
افزایش وزن و توده عضالنی خود هستند باید روزانه معادل 1.5 گرم به ازای هر 
کیلوگرم از وزن بدن چربی دریافت کنند تا بتوانند محرک الزم برای یک محیط 

هورمونی مناسب را فراهم کنند.
تاثیر مثبت مصرف پروتئین بر اندازه و قدرت عضالنی

وی با بیان اینکه بدون شک ماده مغذی که در زمینه رشد عضله بیشترین توجه 
را به سمت خود جلب کرده، پروتئین است، افزود: شاید شما فکر کنید که پروتئین 
همه  آن چیزی است که برای ساخت عضالتی بزرگتر نیاز دارید، ولی درحقیقت 
اینطور نیست. عملکرد و بازده عضله اسکلتی در واقع فرایندی است که هم از تمرین 

و هم از رژیم غذایی، بخصوص پروتئین، تأثیر می پذیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه بر اساس شواهد موجود، مصرف 
پروتئین بر اندازه و قدرت عضالنی تاثیر مثبت می گذارد، افزود: مطالعات متعدد 
نشان می دهد که افزودن پروتئین در رژیم غذایی می تواند منجر به افزایش در توده 
عضله در مقایسه با دارونما شود، از طرفی بر حداکثر قدرت ارادی یک ورزشکار نیز 

تاثیر مثبتی دارد.
تاثیر ترکیب تمرینات ورزشی مقاومتی و مصرف پروتئین بر عضله سازی

وی با تاکید بر اینکه ترکیب تمرینات ورزشی مقاومتی و مصرف پروتئین، افزایشی 
بیشتر و طوالنی مدت تر در سنتز پروتئین عضله ایجاد می کند، افزود: در واقع اگر 
محرک ورزش به حد کافی بزرگ باشد، در آن صورت ورزش مقاومتی، عضله را 
به مدت 24 ساعت و بطور بالقوه تا 48 ساعت پس از تمرین ورزشی، نسبت به 
آمینواسیدها حساس می کند. در واقع پدیدار شدن ناقل های آمینواسیدها در غشای 
سلول عضله برای حداقل 24 ساعت پس از یک جلسه تمرین ورزشی مناسب 
افزایش می یابد که این امر افزایش حساسیت به آمینواسیدها پس از ورزش مقاومتی 
را توجیه می کند. تصور کنید که پس از تمرین ورزشی، درهای بیشتری  برای ورود 

آمینواسیدها به داخل عضله گشوده می شود.
وی افزود: با بررسی الگوی رژیم غذایی طبیعی ورزشکاران یا غیرورزشکاران درمی 
یابیم که دریافت میزان زیادی از پروتئین در یک وعده در بسیاری از این رژیم ها 
رایج است. می توان به ورزشکاران توصیه کرد که پروتئین دریافتی خود را در طول 
روز تقسیم کنند تا بدین طریق پاسخ سنتز پروتئین عضله به تمرین ورزشی را به 
حداکثر میزان ممکن برسانند. این کار همچنین به تنظیم اشتها کمک می کند؛ 

چراکه پروتئین دارای اثر مهار اشتهاست.
تنها متخصصین تغذیه دارای صالحیت ارایه رژیم غذایی هستند

وی با تاکید بر اینکه فقط متخصصان تغذیه دارای شماره نظام پزشکی دارای 
صالحیت جهت ارائه رژیم های غذایی هستند، عنوان کرد: تغییرات هر چند اندک در 

میزان دریافت مواد غذایی می تواند بر عملکرد ورزشی و سالمتی فرد اثرگذار باشد.
عسجدی در خاتمه با بیان اینکه مکمل های متعددی جهت بهبود عملکرد قدرتی 
و افزایش سازگاری برای ورزشکاران رشته های قدرتی پیشنهاد می شود، تصریح کرد: 
برخی از این مکمل ها مانند کراتین و بتا آالنین دارای اثرات ثابت شده ای هستند و 
برخی دیگر مانند بتا هیدروکسی بتا متیل بوتیرات )HMB( نیاز به انجام تحقیقات 

بیشتری دارند.
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