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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Συμπληρώματα κρεατίνης: Μύθοι και αλήθειες
Συμεών Ναούμ
Υγειονομική Υπηρεσία 116 Πτέρυγα μάχης, Άραξος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μονοϋδρική κρεατίνη είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που αυξάνει την απόδοση των μυών σε
βραχείας διάρκειας και υψηλής έντασης ασκήσεις, οι οποίες βασίζονται στη μετατροπή της
φωσφοκρεατίνης σε τριφωσφορική αδενοσίνη. Η αποτελεσματική δοσολογία για το συμπλήρωμα
κρεατίνης περιλαμβάνει φόρτιση με 0,3 gr/kg ημερησίως, για 5 έως 7 ημέρες, ακολουθούμενη από
δοσολογία συντήρησης 0,03 gr/kg ημερησίως συνήθως για 4 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι δόσεις
φόρτισης δεν είναι απαραίτητες για την αύξηση των ενδομυϊκών αποθεμάτων κρεατίνης. Η
μονοϋδρική κρεατίνη είναι η πλέον μελετημένη, ενώ άλλες μορφές όπως ο αιθυλεστέρας της
κρεατίνης δεν έχουν δείξει πρόσθετα οφέλη. Η κρεατίνη είναι ένα σχετικά ασφαλές συμπλήρωμα
με μερικές μόνο αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η
παροδική κατακράτηση νερού στα αρχικά στάδια της χρήσης του συμπληρώματος. Όταν
συνδυάζεται με άλλα συμπληρώματα ή λαμβάνεται σε δόσεις υψηλότερες από τις συνιστώμενες
για αρκετούς μήνες, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ηπατικών και νεφρικών επιπλοκών.
Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την αξιολόγηση των απομακρυσμένων και πιθανών
μελλοντικών δυσμενών επιπτώσεων από την παρατεταμένη χρήση συμπληρώματος κρεατίνης.

Λέξεις ευρετηρίου: μονοϋδρική κρεατίνη, συμπλήρωμα διατροφής, ανεπιθύμητη
ενέργεια, επιπλοκές

Σ. Ναούμ. Συμπληρώματα κρεατίνης: Μύθοι και αλήθειες. Επιστημονικά Χρονικά 2018;
23(2): 189-203
eoi: http://eoi.citefactor.org/10.11212/exronika/2018.2.7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

κρεατίνη

είναι

ένα

εργογόνο

συμπλήρωμα που έχει χρησιμοποιηθεί από
τους αθλητές με στόχο την αύξηση της
αντοχής τους στην αίθουσα με τα βάρη. Στη
δεκαετία του 1990, η κρεατίνη έγινε ένα
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δημοφιλές συμπλήρωμα που χρησιμοποιείται
από
τους
αθλητές
σε
προπονήσεις
αντίστασης. Η δημοτικότητα της κρεατίνης
αυξήθηκε καθώς οι μελέτες άρχισαν να
παρουσιάζουν
κάποια
οφέλη
στις

190
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ – www.exronika.com

προπονήσεις δύναμης, ιδιαίτερα με σύντομες
ασκήσεις υψηλής έντασης [1,2]. Μια έρευνα
αθλητών κατηγορίας 1 το 1999 διαπίστωσε ότι
το 48% των ανδρών αθλητών ανέφεραν
τρέχουσα ή προηγούμενη χρήση κρεατίνης
[3]. Η κρεατίνη βρέθηκε επίσης ως το πιο
δημοφιλές
συμπλήρωμα
που
χρησιμοποιήθηκε από μια μελέτη κοόρτης
αθλητών γυμνασίου, σε μια έρευνα που
ολοκληρώθηκε στην Αϊόβα το 2001 [4].
Επίσης, διαπίστωσε ότι η χρήση της κρεατίνης
αυξήθηκε στο λύκειο ανά τάξη, και στην 2η
και 3η τάξη του λυκείου, η χρήση ήταν
περίπου 12% [5]. Οι πρόσφατες έρευνες έχουν
δείξει μείωση της δημοτικότητας της
κρεατίνης με την πρωτεΐνη ορού γάλακτος να
είναι η πιο δημοφιλής [6,7].
Η κρεατίνη ήταν ένα από τα πιο
εκτεταμένα
μελετημένα
συμπληρώματα
διατροφής [8]. Έχουν υπάρξει 300 μελέτες
που αξιολογούν τις επιδράσεις της κρεατίνης
στην εκπαίδευση αντοχής, με το 70% να
αναφέρει αύξηση της αντοχής [9]. Υπάρχουν
πολλές μορφές κρεατίνης. Ωστόσο, η
μονοϋδρική κρεατίνη έχει μελετηθεί πιο
εκτεταμένα και η διαμόρφωσή της έχει
αποδείξει τα οφέλη της βραχυπρόθεσμης
διάρκειας,
της
ανύψωσης
βαρών,
προπονήσεις υψηλής έντασης και της
ποδηλασίας [10].
Πολλές καταστάσεις στον αθλητισμό
και κατά τη διάρκεια της προπόνησης
απαιτούν γρήγορες και έντονες μυϊκές
συσπάσεις.
Οι
έντονες
αθλητικές
δραστηριότητες με διάρκεια μικρότερη από
10 δευτερόλεπτα εξαρτώνται από την
ενδομυϊκή
αποθήκευση
τριφωσφορικής
αδενοσίνης (ATP) και φωσφοκρεατίνης
[8,11]. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει αυξήσεις
στις ενδομυϊκές αποθήκες κρεατίνης και
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φωσφοκρεατίνης
με
συμπλήρωση
μονοϋδρικής κρεατίνης και οι αυξήσεις
κυμαίνονται από 10% έως 40% [9,12].
Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο των
αποθεμάτων κρεατίνης που είναι δυνατό να
αποθηκευτεί στον ανθρώπινο μυ [13], το
οποίο έχει αναφερθεί σε 160 γρ. στο
ανθρώπινο σώμα [10]. Ως εκ τούτου, οι
αθλητές με πλήρη αποθέματα κρεατίνης
στους μύς τους δεν θα λάβουν όφελος από τη
χρήση συμπληρώματος. Τα άτομα με
χαμηλότερα αποθέματα κρεατίνης στους μυς
τους λαμβάνουν τη μεγαλύτερη επίδραση
στις ενδομυϊκές αποθήκες κρεατίνης όταν
συμπληρώνονται με κρεατίνη από του
στόματος [14,15]. Επομένως, η θεωρία της
χρήσης
συμπληρώματος
(συμπλήρωσης)
κρεατίνης είναι η αύξηση των αποθεμάτων
στον μυ για να διευκολυνθεί η παραγωγή
ΑΤΡ και φωσφοκρεατίνης, καθυστερώντας
την εμφάνιση μυϊκής κόπωσης [11].

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
Η κρεατίνη είναι μια αζωτούχος αμίνη
που ανακαλύφθηκε το 1832 [16]. Βρίσκεται
κυρίως στους σκελετικούς μύες, με το 95% των
αποθεμάτων κρεατίνης του σώματος να
βρίσκονται μέσα στους σκελετικούς μυς
[8,17]. Η συνολική ποσότητα κρεατίνης στο
σώμα είναι ίση με την ελεύθερη κρεατίνη συν
τη φωσφοκρεατίνη[14], η οποία ισούται με
περίπου 120 gr σε ένα άτομο 70 kg [18]. Οι
εξωγενείς πηγές κρεατίνης είναι ζωικά
προϊόντα όπως το κόκκινο κρέας και τα
ψάρια. Η κανονική λήψη διατροφικής
κρεατίνης σε μια παμφάγα διατροφή είναι
περίπου 1 γρ. την ημέρα [8,17]. Το ήπαρ, ο
νεφρός και το πάγκρεας σχηματίζουν
ενδογενείς αποθήκες κρεατίνης [8,17]. Η
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ενδογενής παραγωγή κρεατίνης μειώνεται
κατά
την
διάρκεια
της
εξωγενούς
συμπλήρωσης
κρεατίνης.
Ωστόσο,
η
ενδογενής παραγωγή επιστρέφει στη γραμμή
βάσης μετά τη διακοπή της συμπλήρωσης
[19,20].
Το πρώτο βήμα στην ενδογενή
σύνθεση της κρεατίνης συμβαίνει στο νεφρό
και ξεκινά με τα αμινοξέα γλυκίνη και
αργινίνη[17]. Το προϊόν στη συνέχεια
μεταφέρεται στο ήπαρ όπου προστίθεται μια
μεθυλ-ομάδα από μεθειονίνη που σχηματίζει
κρεατίνη [8,17]. Η κυκλοφορούμενη κρεατίνη
μεταφέρεται στον σκελετικό μυ μέσω
μεταφορέων στην κυτταρική μεμβράνη. Ο
ρυθμός πρόσληψης κρεατίνης έχει αποδειχθεί
ότι επηρεάζεται από την άσκηση, τις
κατεχολαμίνες και τον ινσουλινόμορφο
αυξητικό παράγοντα (insulin-like growth
factor) [15,17,21]. Μόλις τοποθετηθεί μέσα στο
κύτταρο,
η
κρεατίνη
μπορεί
να
φωσφορυλιωθεί
για
να
σχηματιστεί
φωσφοκρεατίνη με αναστρέψιμη ενζυματική
αντίδραση που διευκολύνεται από την
κινάση της κρεατίνης. Η φωσφορική ομάδα
προέρχεται από την ΑΤΡ που σχηματίζει
διφωσφορική
αδενοσίνη
(ADP).
Η
αντίστροφη αντίδραση συμβαίνει όταν το
ΑΤΡ χρησιμοποιείται από το κύτταρο και η
φωσφοκρεατίνη μπορεί να μεταφέρει μια
φωσφορική ομάδα σε ADP [8,17].
Κατά τη διάρκεια ασκήσεων μικρής
διάρκειας και υψηλής έντασης, οι ανάγκες
ATP ικανοποιούνται τόσο από την
αναερόβια γλυκόλυση όσο και από τη
φωσφοκρεατίνη[11,17].
Η
αναερόβια
γλυκόλυση είναι η κυρίαρχη μορφή
παραγωγής ΑΤΡ μεταξύ 10 και 30
δευτερολέπτων όταν ο μυς βρίσκεται σε
μέγιστη προσπάθεια, ενώ η φωσφοκρεατίνη
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υπερισχύει ως πηγή ΑΤΡ κατά τη διάρκεια
άσκησης μέγιστης προσπάθειας μικρότερη
από 10 δευτερόλεπτα[11,16,22]. Με την
αύξηση
των
αποθεμάτων
της
φωσφοκρεατίνης
με
τη
συμπλήρωση
κρεατίνης, η πεποίθηση είναι ότι μπορεί
κανείς να μειώσει την κόπωση των μυών και
να αυξήσει την απόδοση παρατείνοντας τη
φορεία της φωσφοκρεατίνης[8,23].
Εκτός από τα αυξανόμενα αποθέματα
φωσφοκρεατίνης, υπάρχουν και άλλοι
προτεινόμενοι μηχανισμοί με τους οποίους η
συμπλήρωση κρεατίνης μπορεί να βελτιώσει
την απόδοση κατά τη διάρκεια αυτών των
ασκήσεων. Ένας προτεινόμενος μηχανισμός
είναι η ταχύτερη επανασύνθεση της
φωσφοκρεατίνης κατά τη διάρκεια της
ανάπαυσης και της ανάκαμψης μεταξύ
περιόδων μέγιστων ασκήσεων. Περισσότερη
κρεατίνη στους μύς θα ισοδυναμεί με
περισσότερο πιθανή φωσφοκρεατίνη [2,23].
Υπάρχουν συγκρουόμενα δεδομένα σχετικά
με τη βελτίωση της συμπλήρωσης της
κρεατίνης βελτιώνοντας την επανασύνθεση
της
φωσφοκρεατίνης
[24,25].
Άλλοι
μηχανισμοί περιλαμβάνουν την ενίσχυση της
παραγωγής ΑΤΡ μέσω γλυκόλυσης με την
αύξηση
της
δραστηριότητας
της
φωσφοφρουκτοκινάσης ή με τη ρύθμιση των
ιόντων υδρογόνου [11,23].

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι ενδομυϊκές
αποθήκες της ολικής κρεατίνης και της
φωσφοκρεατίνης μπορούν να αυξηθούν με
συμπλήρωση
με
από
του
στόματος
μονοϋδρική κρεατίνη για 5 έως 7 ημέρες με
δόση 20 έως 25 gr/ημέρα [10,14,15,24-27]. Η
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μεγαλύτερη αύξηση της κρεατίνης και της
φωσφοκρεατίνης αναφέρεται στις πρώτες 2
ημέρες της συμπλήρωσης [15]. Η τυπική
δοσολογία σε μελέτες που έχουν δείξει
αύξηση στην απόδοση αντοχής περιλαμβάνει
τόσο μια φάση φόρτισης όσο και συντήρησης.
Ανάλογα με τη μελέτη, η φάση φόρτισης
κυμαίνεται από 5 έως 7 ημέρες σε 0,3 gr/kg
ημερησίως [27]. Κατά τη διάρκεια της φάσης
φόρτισης, η ημερήσια δόση διαιρείται σε
τέσσερις ίσες δόσεις καθ’όλη τη διάρκεια της
ημέρας που διαλύονται σε ένα υγρό. Μετά τη
φάση φόρτωσης 5-7 ημερών, ο αθλητής
συνεχίζει με τη φάση συντήρησης στα 0,03
gr/kg ανά ημέρα [27]. Το εύρος της φάσης
συντήρησης ποικίλει σε μελέτες από 28 έως 10
εβδομάδες [1,27]. Όταν προστίθεται ένα
συμπλήρωμα κρεατίνης σε συμπλήρωμα
υδατάνθρακα ή πρωτεΐνης, μπορεί να
υπάρξει αύξηση της μυϊκής κατακράτησης
της κρεατίνης [10], ιδιαίτερα τις πρώτες
ημέρες, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάγκη
φόρτισης. Ωστόσο, οι εναλλακτικές μέθοδοι
δοσολογίας έχουν επίσης αποδειχθεί ότι
αυξάνουν αποτελεσματικά τα αποθέματα
κρεατίνης και έχουν επιπτώσεις στο κέρδος
αντοχής. Οι ρυθμίσεις χωρίς τη φάση
φόρτισης κρεατίνης, 3 έως 6 gr/ημέρα για 28
ημέρες και 6 gr/ημέρα για 12 εβδομάδες,
έχουν επίσης αποδειχθεί αποτελεσματικές
στην αύξηση των αποθεμάτων κρεατίνης [10].
Η αύξηση των αποθεμάτων κρεατίνης
εμφανίζεται πιο αργά και συνεπώς μπορεί να
χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φανούν
τα αποτελέσματα της αύξησης της δύναμης.
Ο αιθυλεστέρας της κρεατίνης έχει
λάβει
πρόσφατα
προσοχή
[28-31].
Προκειμένου να αυξηθούν τα ενδομυϊκά
επίπεδα κρεατίνης, μία από τις τελευταίες
παραλλαγές
της
κρεατίνης
είναι
ο
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αιθυλεστέρας της κρεατίνης. Ο αιθυλεστέρας
της κρεατίνης ισχυρίζεται ότι αυξάνει τη
βιοδιαθεσιμότητα της κρεατίνης [30]. Η
εστεροποίηση της κρεατίνης μειώνει την
υδροφιλικότητα της και οι κατασκευαστές
αιθυλεστέρα κρεατίνης ισχυρίζονται ότι αυτό
επιτρέπει την παράκαμψη του μεταφορέα της
κρεατίνης
λόγω
της
αυξημένης
διαπερατότητας του σαρκειλήμματος προς
την κρεατίνη [30]. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο
αιθυλεστέρας της κρεατίνης είναι ένα
υπόστρωμα για την κινάση της κρεατίνης
[29]. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι
ο αιθυλεστέρας της κρεατίνης μετατρέπεται σε
κρεατινίνη, όχι σε κρεατίνη [31,32]. Αυξήσεις
της κρεατινίνης στο πλάσμα βρέθηκαν με
αιθυλεστέρα
κρεατίνης.
Επιπλέον,
αναφέρθηκε η μη-ενζυματική διάσπαση του
αιθυλεστέρα της κρεατίνης [28], οδηγώντας
στο γεγονός να αναφερθεί ότι ο αιθυλεστέρας
της κρεατίνης είναι προ-συστατικό για την
κρεατινίνη αντί για την κρεατίνη υπό όλες τις
φυσιολογικές συνθήκες που συναντώνται
κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης μέσω
των διαφόρων ιστών. Επομένως δεν
αναμένεται εργογονική επίδραση από τη
συμπλήρωση. Άλλες μορφές κρεατίνης, όπως
μια ρυθμισμένη μορφή κρεατίνης για την
αύξηση της υδρόφιλης φύσης του μορίου
είναι μια πιο αποτελεσματική και/ή
ασφαλέστερη
μορφή
κρεατίνης
που
καταναλώνει από ότι η μονοϋδρική κρεατίνη
[33].
Η προσθήκη άλλων συμπληρωμάτων
στη κρεατίνη έχει ερευνηθεί ώστε να βρεθεί
ένα μείγμα που να μπορεί να παράγει ένα
πρόσθετο όφελος. Αυτά περιλαμβάνουν
συζευγμένο λινολεϊκό οξύ [34,35], πρωτεΐνη
ορού γάλακτος [36,37], δεξτρόζη [38], βεταΐνη
[19], β-αλανίνη [39-42] και D-πιτινόλη [43].
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Από αυτά τα συμπληρώματα, η πρωτεΐνη
ορού γάλακτος, η δεξτρόζη και η β-αλανίνη
φαίνεται να είναι επωφελείς πέρα από την
κρεατίνη. Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες
για να διασφαλιστεί ότι η αυξημένη
αποτελεσματικότητα θα συνοδεύεται από
συνεχή ασφάλεια.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ
Η
επίδραση
της
μονοϋδρικής
κρεατίνης στις ασκήσεις ασκήσεων αντοχής
έχει
διερευνηθεί
εκτενώς.
Υπάρχουν
πολυάριθμες ελεγχόμενες μελέτες που
ανέφεραν αυξήσεις στις επιδόσεις και τη
μυϊκή δύναμη σε ασκήσεις μικρής διάρκειας
και μέγιστης έντασης [1,2,8,12,26,44-51]. Η
αντίσταση στις προπονήσεις μετρήθηκε με
πολλούς
τρόπους
στη
βιβλιογραφία,
συμπεριλαμβανομένων
ασκήσεων
όπως
πιέσεις στήθους σε πάγκο, πιέσεις ποδιών,
κάμψεις δικέφαλου, επεκτάσεις ποδιών,
καθίσματα και εργονομία ποδήλατου
[1,2,8,12,26,44-51]. Η μέθοδος μέτρησης της
αντοχής και της απόδοσης στις μελέτες
κρεατίνης περιλαμβάνει τη μέγιστη τιμή
σεμία επανάληψη, μέση ισχύ, συνολική
δύναμη και αριθμό επαναλήψεων. Τα
αποτελέσματα σχετικά με το εργογόνο
αποτέλεσμα της συμπλήρωσης κρεατίνης δεν
είναι ομόφωνες. Ωστόσο, υπάρχει ένα
σημαντικό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων
ότι η κρεατίνη αυξάνει την απόδοση σε
βραχύχρονη, μέγιστης ένταση προπόνηση
[52,53].
Υπάρχουν αντιφατικά στοιχεία σχετικά με τις
μελέτες της επίδρασης της συμπλήρωσης
κρεατίνης
στις
αναερόβιες
επιδόσεις
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[2,11,12,45]. Επί του παρόντος, στις μελέτες
δεν έχει παρατηρηθεί σταθερή επίπτωση στην
αερόβια απόδοση με συμπλήρωση κρεατίνης
[2,54-56].
Εκτός από τις μετρήσεις απόδοσης, οι
ενδείξεις υποστήριξαν την αύξηση της μάζας
χωρίς λίπος [1,12,49] και της περιοχής των
μυϊκών ινών τύπου II [14,57,58]. Τα επίπεδα
μυϊκού γλυκογόνου μπορεί επίσης να
επηρεαστούν από τη συμπλήρωση κρεατίνης,
πιθανώς ως αποτέλεσμα της αυξημένης
κυτταρικής περιεκτικότητας σε νερό [2,61,62].
Η αύξηση της σωματικής μάζας με τη
συμπλήρωση κρεατίνης έχει αναφερθεί ήδη
από το 1928. Ωστόσο, τα σημερινά στοιχεία
υποδηλώνουν ότι η αύξηση της σωματικής
μάζας που παρατηρείται με την κρεατίνη
οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή ούρων και
στην κατακράτηση νερού κατά τη διάρκεια
των αρχικών σταδίων της κρεατίνης
[12,26,50,60]. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η
συμπλήρωση κρεατίνης επηρεάζει τη σύνθεση
πρωτεϊνών [2].
Η αθλητική απόδοση έχει επίσης
μελετηθεί αρκετά εκτενώς για να διαπιστωθεί
εάν η επίδραση της συμπλήρωσης κρεατίνης
μπορεί ναεπεκταθεί από την αίθουσα των
βαρών στο πεδίο του παιχνιδιού. Πολλές
μελέτες έχουν διερευνήσει την επίδραση
συμπλήρωσης κρεατίνης στο σπριντ, την
κολύμβηση και την προπόνηση ευκινησίας
και δεν έχουν δείξει κάποιο αποτέλεσμα [6266].

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ
Η δήλωση-θέση της Διεθνούς Εταιρείας
για την Αθλητική Διατροφή (International
Society of Sports Nutrition) σχετικά με τη
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μονοϋδρική κρεατίνη είναι ότι δεν υπάρχουν
επιστημονικές ενδείξεις παρενεργειών ή
ανεπιθύμητων ενεργειών όταν η κρεατίνη
χρησιμοποιείται κατάλληλα [10]. Συνεπώς,
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εάν η
κρεατίνη χρησιμοποιηθεί σωστά, είναι ένα
αποδεκτό
συμπλήρωμα
διατροφής
με
εργογόνο βοήθεια για νέους αθλητές [10]. Δεν
αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε μια
μελέτη για νεαρά υγιή άτομα μετά από
συμπλήρωση με κρεατίνη από 7 ημέρες έως 10
εβδομάδες [1,66,67].
Η κρεατίνη εκκρίνεται από το νεφρό,
γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι η
συμπλήρωση κρεατίνης μπορεί να είναι
επιβλαβής για τη νεφρική λειτουργία.
Αρκετές μελέτες εξέτασαν τα επίπεδα
κρεατινίνης ορού κατά τη διάρκεια της
φόρτωσης κρεατίνης, αλλά δεν ανέφεραν
σημαντικές αυξήσεις της κρεατινίνης στον
νεαρό υγιή πληθυσμό [68-71]. Ελαφρές
αυξήσεις στα επίπεδα κρεατινίνης ορού έχουν
αναφερθεί με μεγαλύτερες δόσεις κρεατίνης
κατά τη διάρκεια της φάσης φόρτισης, αν και
δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Εντούτοις,
κατά τη διάρκεια της φόρτισης κρεατίνης
[1,27] έχουν αναφερθεί αυξήσεις στην
απέκκριση κρεατινίνης στο ουροποιητικό
σύστημα και μειώσεις στην ολική παραγωγή
ούρων. Η μείωση της παραγωγής ούρων
θεωρείται
ότι
έχει
ως
αποτέλεσμα
κατακράτηση υγρών και αύξηση βάρους
κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων της
συμπλήρωσης κρεατίνης. Η κρεατίνη έχει
αναφερθεί ότι έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
του σωματικού βάρους και την κατακράτηση
νερού κατά τη βραχυπρόθεσμη χρήση [8,72].
Στη βιβλιογραφία, υπάρχει μια αναφορά
κρούσματος ενός 20χρονου άνδρα με διάμεση
νεφρίτιδα ως αποτέλεσμα της συμπλήρωσης
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κρεατίνης [73]. Ωστόσο, το άτομο στην
περίπτωση έλαβε δόσεις κρεατίνης (20
γρ/ημέρα) σε διάστημα 4 εβδομάδων αντί
της συνιστώμενης και καλώς μελετημένης
φάσης φόρτισης των 5 έως 7 ημερών. Μια
μακρύτερη
μελέτη
της
συμπλήρωσης
κρεατίνης σε μη αθλητές με άλλες ιατρικές
συννοσηρότητες επίσης δεν έδειξε ενδείξεις
νεφρικών προβλημάτων.
Αν και δεν υπήρξαν σημαντικές
αυξήσεις της κρεατινίνης ορού με τη
συμπλήρωση κρεατίνης, υπήρξαν και άλλες
ανησυχίες σχετικά με τις επιδράσεις της
φόρτισης κρεατίνης στους νεφρούς. Η
κρεατίνη μπορεί να μεταβολιστεί σε
μεθυλαμίνη και στη συνέχεια φορμαλδεΰδη
κατά τη διάρκεια της απέκκρισης ούρων.
Τόσο η μεθυλαμίνη όσο και η φορμαλδεΰδη
είναι γνωστές κυτταροτοξικές ουσίες που
εγείρουν
ανησυχίες
για
ενδεχόμενες
επιβλαβείς επιδράσεις στο νεφρό σε
μακροχρόνια χρήση. Μελέτες έχουν δείξει
σημαντικές αυξήσεις τόσο στη μεθυλαμίνη
όσο και στη φορμαλδεΰδη μετά τη
βραχυπρόθεσμη συμπλήρωση κρεατίνης σε
δόσεις φόρτωσης [74-76]. Απαιτούνται
περαιτέρω μελέτες για την περαιτέρω
αξιολόγηση της πιθανής βλάβης στους
νεφρούς που σχετίζεται με τις αυξήσεις των
επιπέδων μεθυλαμίνης και φορμαλδεΰδης
στα ούρα, ιδιαίτερα με τη μακροπρόθεσμη
χρήση και τις υψηλές δόσεις κρεατίνης. Στη
βιβλιογραφία
υπάρχουν
αναφορές
περιπτώσεων νεαρών υγιή ατόμων που
αναπτύσσουν οξεία ηπατική ανεπάρκεια
όταν ένα από τα συμπληρώματα διατροφής
που έλαβαν ήταν η κρεατίνη [77,78]. Ωστόσο,
σε αυτές τις περιπτώσεις, τα άτομα έλαβαν
μεγάλες δόσεις κρεατίνης εκτός από πολλά
άλλα
συμπληρώματα
διατροφής
για
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προπόνηση με βάρη. Όταν η κρεατίνη έχει
μελετηθεί μεμονωμένα και σε αποδεκτές
δόσεις, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές
ανεπιθύμητες ενέργειες στο ήπαρ [67,70].
Δεδομένου ότι η κρεατίνη έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου ούρων και
την κατακράτηση νερού κατά τη διάρκεια της
συμπλήρωσης, προέκυψαν ανησυχίες ότι οι
αθλητές θα μπορούσαν να αναπτύξουν
προβλήματα παραμένοντας ενυδατωμένα και
ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του σώματος. Η
συμπλήρωση
κρεατίνης
αυξάνει
τον
ενδοκυτταρικό όγκο με αυξημένο όγκο
κυτταρικού νερού. Μια μελέτη αξιολόγησε τις
πιέσεις του εμπρόσθιου διαμερίσματος κάτω
άκρων μετά από θερμική άσκηση και
διαπίστωσε
παροδικές
ασυμπτωματικές
αυξήσεις στις πιέσεις του διαμερίσματος με
συμπλήρωση κρεατίνης σε σύγκριση με το
εικονικό φάρμακο [79]. Υπάρχει μια
αναφορά
περίπτωσης
συνδρόμου
διαμερίσματος που εμφανίζεται με μεγάλες
δόσεις κρεατίνης [80], με επακόλουθο
ψήφισμα με διακοπή. Το 1998, η
ποδοσφαιρική ομάδα του Πανεπιστημίου του
Τενεσί
ανέφερε
πολλούς
από
τους
ποδοσφαιριστές της να αναπτύξουν κράμπες
κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, αφού η
ομάδα
καθιέρωσε
ένα
πρόγραμμα
συμπλήρωσης κρεατίνης. Ο αριθμός των
αθλητών ήταν δυσανάλογος σε σχέση με τις
ιστορικές
αξίες
των
αθλητών
που
προκαλούσαν
κράμπες,
γεγονός
που
προκάλεσε τη σύνδεση με τη χρήση
κρεατίνης. Περαιτέρω μελέτες δεν έδειξαν
από τότε καμία αύξηση της συχνότητας
κράμπας σε ποδοσφαιριστές κολλεγίων που
λαμβάνουν κρεατίνη [81]. Αρκετές μελέτες
δεν έχουν αναφέρει επίσης θέματα με αντοχή
στη θερμότητα ή κατάσταση ενυδάτωσης με
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συμπλήρωση κρεατίνης [82,83]. Η ασφάλεια
της κρεατίνης στον παιδιατρικό και τον
έφηβο πληθυσμό στερείται κατάλληλης
έρευνας. Επιπλέον, μελέτες που έχουν δείξει
όφελος στην προπόνηση αντοχής δεν
συμπεριέλαβαν άτομα κάτω των 18 ετών. Ως
εκ τούτου, η συμπλήρωση κρεατίνης σε
αθλητές ηλικίας κάτω των 18 ετών χρειάζεται
περαιτέρω έρευνα πριν να τους συστηθεί [10].

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ
Η κρεατίνη είναι ένα μη ελεγχόμενο
συμπλήρωμα διατροφής που είναι άμεσα
διαθέσιμο στους καταναλωτές και νόμιμο για
χρήση στην αθλητική προπόνηση. Το
συμπλήρωμα δεν απαγορεύεται από την
Εθνική Συλλογική Αθλητική Ένωση (National
Collegiate Athletic Association-NCAA) των
Η.Π.Α ή από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΔΟΕ) [10]. Το NCAA απαγορεύει στα
επιμέρους
ιδρύματα
να
διανέμουν
συμπληρώματα κρεατίνης. Η ΔΟΕ αποφάσισε
να επιτρέψει την κρεατίνη δεδομένου ότι η
ουσία ευρίσκεται εύκολα σε ζωικές πρωτεΐνες
[10]. Σε γενικές γραμμές, όσοι συμμετέχουν
στον αθλητισμό υπό την επίβλεψη φορέων
όπως το NCAA και η ΔΟΕ θα πρέπει να
δίνουν
προσοχή
κατά
τη
χρήση
οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής
λόγω αναφερόμενης μόλυνσης της κρεατίνης
[84].

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μονοϋδρική κρεατίνη είναι ένα
συμπλήρωμα διατροφής που αυξάνει τις
μυικές επιδόσεις σε ασκήσεις αντοχής
βραχείας διάρκειας και υψηλής έντασης που
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βασίζονται κατά κύριο λόγο στη μετατροπή
της φωσφοκρεατίνης σε ATP. Η κρεατίνη δεν
φαίνεται να έχει θετική επίδραση στις
δραστηριότητες που σχετίζονται με τον
αθλητισμό όπως το σπρινγκ-τρέξιμο ή το
κολύμπι. Η αποτελεσματική δοσολογία για
τη συμπλήρωση κρεατίνης περιλαμβάνει
φόρτιση με 0,3 gr/kg για 5 έως 7 ημέρες,
ακολουθούμενη από τη δόση συντήρησης στα
0,03 gr/kg για 4 έως 6 εβδομάδες. Παρόλα
αυτά, οι δόσεις φόρτισης δεν είναι
απαραίτητες για την αύξηση των ενδομυϊκών
αποθεμάτων κρεατίνης ή για την επίδραση
στην αντίσταση. Η κρεατίνη είναι ένα
σχετικά ασφαλές συμπλήρωμα με μερικές
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν. Η
πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η
παροδική κατακράτηση νερού στα αρχικά
στάδια της συμπλήρωσης. Όταν συνδυάζεται
με άλλα συμπληρώματα ή λαμβάνεται σε

δόσεις υψηλότερες από τις συνιστώμενες για
αρκετούς
μήνες,
έχουν
παρατηρηθεί
περιπτώσεις
ηπατικών
και
νεφρικών
επιπλοκών. Η φόρτιση κρεατίνης αυξάνει
στις
συγκεντρώσεις
των
ούρων
κυτταροτοξικές ουσίες όπως η μεθυλαμίνη
και φορμαλδεΰδη και οι αθλητές θα πρέπει
να προειδοποιούνται για την άγνωστη
επίδρασήτης στο νεφρό σε μακροχρόνια
χρήση. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για
την αξιολόγηση των μακροχρόνιων και
πιθανών μελλοντικών δυσμενών επιπτώσεων
από
την
παρατεταμένη
συμπλήρωση
κρεατίνης. Η κρεατίνη είναι ένα εργογόνο
συμπλήρωμα με μερικές ανεπιθύμητες
ενέργειες
και
όταν
χρησιμοποιείται
βραχυπρόθεσμα σε κατάλληλη δόση, μπορεί
να αυξήσει την απόδοση σε βραχείας
διάρκειας και μέγιστης έντασης προπονήσεις.
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REVIEW

Creatine Supplements: Myths and Truths
S. Naoum
116 Combat Wing Health Service, Araxos, Greece
ABSTRACT
Creatine monohydrate is a nutritional supplement which increases muscle performance in shortterm and high-intensity exercises which are based on the conversion of phosphocreatine to
adenosine triphosphate. The effective dosage for supplementantion with creatine, includes a
loading of 0.3 gr/kg /day for 5 to 7 days, followed by a dose of maintenance of 0.03 gr/kg /day,
usually for 4 to 6 weeks. However, the loading doses are not necessary for the intramuscular
creatine stores increase. Creatine monohydrate has been studied the most, while other forms such
as creatine ethyl ester have not shown any additional benefits. Creatine is characterized as a
relatively safe supplement with only a few reported side effects. The most common side effect is
the transient water retention in the first stages of using the supplement. When Creatine
monohydrate is combined with other supplements or taken at doses higher than those
recommended for several months, cases of hepatic and renal complications have been observed.
Further studies are needed to evaluate the remote and potential future side effects of protracted
use of creatine supplementation.
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