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چکيده

به منوور مقايسه اثر يک وعده از نوشيدنيهاي  ORو مگابيسيک با دارونما 22 ،مرد ورزشکار داوطلب،
(سن  22/2±2/63سال ،قد  173/00± 7/62سانتي متر و وزن  70/23±3/67کيلوگرم) در قالب 3گروه
تصادفي ،در دو آزمون رست متوالي(با و بدون مصرف نوشيدني ها) با فاصله  26دقيقه ،شرکت کردند .جهت
محاسبه سطوح الکتات و  PHخون (روش گاز آنااليزر) ،از هر کدام از گروهها ،شش بار خونگيري(شامل
قبل از هر دو آزمون و  2و  2دقيقه پس از پايان آنها) به عمل آمد و همچنين اوج ،ميانگين و حداقل توان
بيهوازي محاسبه شدند .دادههاي خوني مربوط به هر گروه با استفاده از آزمون اندازهگيري مکرر (آزمون
تعقيبي بونفروني) ،مقايسه بينگروهي تغييرات دادهها در بين دو آزمون متوالي با استفاده از آزمون
 ANOVAو دادههاي مربوط به توان بي هوازي با استفاده از آزمون تي همبسته با اطمينان  6/60مقايسه
شدند .نتايج :سطوح الکتات خون هر سه گروه در فاصله قبل از شروع تا  2دقيقه پس از پايان هر دو آزمون
و در فاصله بين  2تا  2دقيقه پس از پايان آنها ،تفاوت معني داري داشت( .)P<6/60همچنين سطوح الکتات
خون گروه دارونما ،مگابيسيک و  ،ORبه ترتيب در زمانهاي قبل از شروع 2 ،و  2دقيقه پس از پايان آزمون
رست دوم ،تفاوت معني داري نسبت به مقادير مشاهده شده در آزمون رست اول داشتند( .)P<6/60به
ععوه ،با وجود عدم معني داري تفاوت  PHخون گروه  ORدر فاصله قبل از آغاز هر دو آزمون تا دو دقيقه
پس از پايان آنها و همچنين تفاوت  PHخون گروه مگابيسيک در بين  2تا  2دقيقه پس از پايان آزمون دوم،
در بقيه موارد سطوح  PHخون هر سه گروه ،تفاوت معني داري نسبت به مقادير مرحله قبلي،
داشت( .)P<6/60با مصرف نوشيدني ،توان اوج و حداقل فقط در گروه  ،ORنسبت به آزمون اول ،افزايش
يافت و همچنين توان ميانگين نيز در هر دو گروه  ORو مگابيسيک ،کاهش داشت( .)P<6/60نتيجه گيري:
مصرف نوشيدني  ORمي تواند در فعاليتهاي متناوب ،بر توان بيهوازي اثرگذار باشد.
واژههاي کليدي :نوشيدني انرژيزا ،توان بي هوازي ،الکتات خون ،بازيافت.

1. sadri_i@yahoo.com

اثرات نوشيدنيهاي انرژيزا بر بازيافت توان بيهوازي ....

مقدمه

امروزه استفاده از مکملها و نوشابههاي ورزشي و انرژيزا در بين ورزشکاران شيوع زيادي پيدا کرده
است .ورزشکاران عقيده دارند که مصرف نوشابههاي ورزشي به خاطر دارا بودن ترکيبات ارگوژنيکي 1مثل
قندها ،کافئين ،کراتين سديم ،بيکربنات و تورين 2توان آنان را در حين تمرين يا مسابقه افزايش ميدهد (.)13
همچنين اين انتوار وجود دارد که مصرف نوشيدنيهاي انرژيزا ،از طريق انتقال گلوکز به درون کبد و عضله
موجب افزايش بازسازي ذخاير گليکوژن و کاهش زمان بازيافت و همچنين حفظ سطوح عملکرد در دوره
محدوديت دريافت انرژي شود .برخي نوشابهها انرژيزا يا توانافزا هستند (مانند ردبول) ،که به غير از
افزايش عملکرد ورزشي ،به منوور اهدافي چون کاهش اثرات تضعيف کننده الکل بر سيستم عصبي مرکزي
مصرف ميشوند ،يا اينکه جايگزين آب و الکتروليتها هستند (مثل پاوريد 3و گتوريد )2که به منوور افزايش
سطح عملکرد و کاهش اثرات دهيدراسيون مصرف ميشوند (.)12
در حال حاضر ،در مورد رتبهبندي کيفي يا تعيين اثرات جانبي احتمالي اين محصوالت و بهويژه تصديق
کارآيي اين فرآوردهها در حين ورزشهاي سرعتي تکراري اطععات اندکي وجود دارد .بيشتر تحقيقات
انجامشده ،داراي ماهيت تبليغي بودهاند و در اکثر موارد روش تحقيق آنها با اشکال مواجه است ( .)13بارتل
و همکاران ( )2661در تحقيقي افزايش پاسخهاي حرکتي و بهبود عملکرد نواحي قشري را به کافئين و
تورين موجود در نوشابهها ربط دادند ( .)11در تحقيق ديگري ،مصرف نوشيدني ردبول ،به ترتيب سبب
بهبود  9و  22درصدي توان هوازي و بيهوازي شد ( .)0کارواجال سانچو ( )2660نيز هيچ تغيير ناشي از
مصرف نوشابه انرژيزا را بر عملکرد جسماني گزارش نکردند ( .)13همچنين فراي ( )2660نيز در مصرف
نوشابه مولتي ويتامين -ماينرال ،تنها کاهش  RPEرا در هر دو آزمون وينگيت و اسکات مشاهده کرد ( )10و
به ععوه ،السون ( ،)2662به ترتيب بهبود  4و12درصدي سرعت و زمان عکسالعمل را در اثر مصرف يک
نوشيدني پروتئيني  -کربوهيدراتي گزارش کرد ( .)20کيپ و همکاران ( )2663نيز  1/1ثانيه بهبود در زمان
دويدن سرعتي را در اثر استفاده از يک نوشيدني پروتئيني-کربوهيدراتي مشاهده کردند ( .)26متأسفانه در
داخل کشور نيز تعداد تحقيقات انجام شده بسيار اند

است .آزالي علمداري و همکاران ( ،)2667براي

اولينبار نشان دادند که مصرف يک وعده از نوشيدني انرژيزاي  26 ORدقيقه قبل از فعاليت ميتواند اثر
مثبتي بر بهبود عملکرد و کاهش ميزان فشار در

شده و همچنين اثري گذرا بر کاهش سطوح الکتات خون

در حين انجام فعاليتهاي بيهوازي داشته باشد ،در حالي که نوشيدني مگابيسيک فقط سبب کاهش RPE
شد ( .)7در يک تحقيق مشابه ديگر (هدايت نژاد )1347 ،نشان داد که هيچکدام از نوشيدنيهاي ردبول و
مگابيسيک ،تأثيري بر شاخصهاي توان بيهوازي يا سطوح الکتات خون ندارند ( .)0همچنين،
کاظمي( )1347تأثير ارگوژنيکي هر دو نوشيدني فانتوم و دراگون بر عملکرد استقامتي ( ،)1نعيمي ()1340
1. Ergogenic
2. Taurine
3. Powerade
4. Gatorade
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تأثير مثبت دو نوشيدني ردبول و گلديس بر توان هوازي ( )2و قاسم نيان ( )1347تأثير نوشابه سينرژي بر
عملکرد استقامتي و سطوح گلوکز خون ( )3را نشان دادهاند .مشاهده ميشود که تعداد تحقيقات مستقيم در
زمينه اثرات نوشيدنيهاي انرژيزا بر عملکرد بيهوازي تکراري و بهويژه در زمينه بازيافت بسيار محدود
است و همچنان در اين زمينه انجام تحقيقات ضرورت دارد.
با توجه به اينکه برخي از ورزشکاران به اين نکته اشاره ميکنند که علت باخت در دورههاي پاياني
رقابتهاي داراي ماهيت متناوب (مثل کشتي) ،تحليل نيروي عضعني يا تخليه انرژي و عدم تمرکز و
هوشياري است ،به نور ميرسد يافتن راهبردهاي مناسب براي بازيافت بهتر منابع انرژي و حفظ آن براي
وهلههاي بعدي ضروري باشد .گفتني است که در تبليغات اکثر نوشيدنيهاي انرژيزا ،اثراتي چون به تأخير
انداختن تجمع اسيد الکتيک و کمک به بهبود عملکرد ورزشي و کاهش زمان بازيافت کامعً مشهود است.
معموالً شرکتهاي سازنده اين نوع فرآوردهها در تبليغات خود با تأکيد بر ترکيبي از مواد مختلف (از قبيل
کافئين ،گلوکز ،ساکارز ،نوع آب موجود در نوشيدني (آب اکسيژندار شده و داراي بهترين مواد معدني
کمياب) ،جينسنگ ،گلوکورونوالکتون ،تورين ،اينوزيتول ،بيکربنات و سيترات سديم ،آهن ،کاروتن ،ويتامينها
و مواد مشابه ديگر) ،ادعا ميکنند که مجموعهاي کامعً مناسب را در قالب يک نوشيدني انرژيزا فراهم
کردهاند که حائز اثرات مختلفي از جمله بهبود عملکرد حرکتي و خلق و خو است ،در حالي که شايد از
لحاظ نوري ،در اکثر موارد توجيه کامعً شفافي در اين زمينهها وجود نداشته باشد .به نور ميرسد با انجام
چنين تحقيقاتي ،با شفافسازي صحت يا کذب اثرات ادعاشده ،زمينه مناسب جهت تجويز يا رد استفاده از
اين نوشيدنيها و همچنين ساير نوشيدنيهاي حاوي ترکيبات يکسان فراهم ميگردد .به ععوه ،با توجه به
شيوع گسترده استفاده از اين فرآوردهها در بين ورزشکاران و همچنين با توجه به تبليغات فراگير نه چندان
علمي موجود ،ممکن است انجام چنين تحقيقاتي بسيار ضروري و کمککننده باشد .در اين تحقيق با چنين
هدفي ،اثرات مصرف يک وعده از نوشيدنيهاي انرژيزاي  ORو مگابيسيک ،بر عملکرد بيهوازي و سطوح
الکتات و  PHخون در حين انجام دو آزمون رست متوالي بررسي شد.
روششناسي تحقيق

 22نفر دانشجوي ورزشکار داوطلب (بدنساز  2نفر ،فوتبال  9نفر ،واليبال  0نفر و بسکتبال  0نفر) به صورت
تصادفي در قالب يکي از گروههاي ( )n=4دارونما ،مگابيسيک و  ORدر اين تحقيق شرکت کردند .تمام
مراحل کار ،سختيها و خطرات احتمالي براي آزمودنيها شرح داده شد و سپس آنها فرم رضايتنامه را
تکميل کردند .آزمودنيها بعد از صرف صبحانه استاندارد ( ،)13طي يک جلسه ،در دو آزمون رست متوالي
شرکت کردند .ويژگيهاي آزمودنيها در جدول  1آمده است.
جدول .1ويژگيهاي جسماني آزمودنيها ( 22نفر)
متغير
مقدار متوسط

وزن ()Kg

قد ()cm

سن (سال)

22/2±2/63 173/00±7/62 70/23±3/67
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ترکيب دارونما شامل محلول ويتامين( Cبا غلوت  2/0گرم در ليتر) و سديم ساخارين (با غلوت 06ميليگرم
درليتر) بود .پس از صرف صبحانه ،قد و وزن آزمودنيها به روش استاندارد اندازهگيري و ثبت شد .سپس
برنامه گرم کردن (تقريباً  7دقيقه) که متشکل از  266متر دويدن نرم ،حرکات کششي ايستاده و درازکش و
دويدن در مسيرهاي کوتاه  10 ،16و  20متري (هر کدام دو تکرار با شدت متوسط) بود ،زير نور يکي از
دستياران محقق انجام شد .در ادامه ،حداکثر  3تا  0دقيقه پس از پايان گرمکردن ،بعفاصله پس از جمعآوري
نمونههاي خوني ( 0سيسي از سياهرگ بازويي) ،آزمودنيها در آزمون رست که مشخصات آن در تحقيق
آزالي علمداري و همکاران ( )2667آورده شده است ( ،)7شرکت کردند .گفتني است که از هر کدام از
گروهها 0 ،بار خونگيري به عمل آمد -1 :قبل از آغاز آزمون رست اول (استراحت -2 ،دو دقيقه بعد از پايان
آزمون رست اول -3 ،چهار دقيقه بعد از پايان آزمون رست اول -2 ،قبل از آغاز آزمون رست دوم ( 26دقيقه
پس از مصرف نوشيدنيها) -0 ،دو دقيقه پس از پايان آزمون رست دوم و  -0چهار دقيقه پس از پايان آزمون
رست دوم).
در اين تحقيق مصرف نوشابههاي ورزشي يا نوشيدني دارونما 26 ،دقيقه قبل از شروع دومين آزمون رست ،و
به صورت دو سو کور ،انجام شد .جهت کنترل تغذيه پيش از آزمون آزمودنيها (گفتني است که آنها حداقل
 12ساعت ناشتا بودند) ،يک صبحانه استاندارد تهيه و صرف شد .محتواي انرژي صبحانه تقريباً شامل366
کيلوکالري بود که حدوداً از  20گرم نان و  10گرم کره و يک ليوان آب جوش تشکيل شده بود .آزمودنيها
که به صورت تصادفي در يکي از سه گروه همگن  ،ORمگابيسيک يا دارونما طبقهبندي شده بودند ،به
صورت دو سو کور ،حدود  0ميليليتر نوشيدني انرژيزا يا دارونما به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن خود
دريافت کردند .مصرف نوشيدنيها در قالب ليوانهاي يکبار مصرف  206ميلي ليتري انجام شد و از سوي
دستياران محقق ،از نوشيدهشدن کل حجم تعيينشده براي هر شخص اطمينان حاصل گرديد ( .)7شايان ذکر
است که آزمودنيها در زمان بازيافت هيچگونه فعاليتي انجام نميدادند و به صورت نشسته در سکوهاي سالن
استراحت ميکردند.
شاخصهاي توان بيهوازي شامل اوج ،حداقل و ميانگين توان در هر دو آزمون رست متوالي محاسبه شد و
نمونههاي خوني در داخل لولههاي محتوي هپارين ريخته شده و سريع ًا براي تجزيه و تحليل به آزمايشگاه
فرستاده شد .براي سنجش پارامترهاي خوني ،همانند روش بال و موگان ( )1997از دستگاه گاز آنااليزر
(مدل )A.V.Lاستفاده شد (.)4
نحوه انجام آزمون رست :آزمودنيها قبل از شروع آزمون ،به مدت  16دقيقه به گرمکردن ميپرداختند و ثبت
رکوردها با دستگاه چشم نوري (فتوسل) انجام ميشد .بدين ترتيب که دو جفت فتوسل در محل خط شروع
و پايان  30متر قرار داده شد و آزمودني در هر تکرار ،به فاصله  76سانتيمتر از خط شروع ميايستاد و با
شنيدن صداي بوق دستگاه ،شروع به دويدن با شدت هرچه تمامتر ميکرد و در انتها ،پس از عبور از مقابل
چشم نوري ،زمانسنج دستگاه متوقف ميشد و رکورد فرد توسط دستگاه ثبت ميگرديد .به منوور حذف
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زمان عکسالعمل ،دستگاه در حالتي تنويم شد که زمانسنج پس از عبور فرد از مقابل چشم نوري اول شروع
به کار کند.
جدول .2ارزشهاي غذايي و ترکيبات نوشيدنيهاي تحقيق
OR
مقدار در هر
بطري نوشابه

مگابيسيک
در هر  08گرم براي هر روز

واحد

انرژي

20

293/12

کيلوکالري

پروتئين

6

6/63

گرم

کربوهيدرات

11/0

71/23

گرم

چربي

6

6/63

گرم

B1ويتامين

4

1/1

ميليگرم

B2ويتامين

6/0

6/9

ميکروگرم

B5ويتامين

2

3

ميليگرم

B6ويتامين

2

1/60

ميليگرم

B12ويتامين

2

1/0

ميکروگرم

ترکيبات

* به علت يکسان نبودن ترکيبات نوشيدنيها و مقدار توصيهشده روزانه براي هر کدام (از سوي شرکت سازنده) به اين جدول
اکتفا شده است .جزئيات بيشتر در منبع  7آمده است.
تجزيه و تحليل دادهها

پس از کسب اطمينان از توزيع طبيعي تمام دادهها با استفاده از آزمون  k-sو سپسآزمون اندازهگيري مکمرر،
سطوح  PHو الکتات خون هر سه گروه با همديگر مقايسه شد و در صورت وجود تفاوت از آزمون تعقيبمي
بونفروني براي تجزيه و تحليل بيشتر استفاده شد .همچنين با استفاده از آزمون تي همبسته ،مؤلفمههماي تموان
بيهوازي (شامل اوج ،حداقل و ميانگين توان) هر سه گروه در بين دو آزمون رست اول و دوم مقايسمه شمد.
در پايان ،جهت بررسيهاي بيشتر ،پس از محاسبه مقدار تغييرات هر فاکتور در فاصله بمين دو آزممون رسمت
متوالي (در هر سه گروه) ،و همچنين کسب اطمينان از همساني واريانسهاي اين تغييرات با استفاده از آزمون
لون ،مقادير اين تغييرات با استفاده از آزمون  ANOVAمقايسه شدند .به ععوه ،جهت کسب اطمينان بيشتر،
حتي در صورت معنيدار نبودن آزمون  Fنيز ،از آزمون  LSDبهعنوان آزمون تعقيبي استفاده شد.
نتايج آزمون تجزيه و تحليل واريانسهاي مربوط به سطوح الکتات و  PHخون ( )ANOVAدر جمدول 3
آمده است .شايان ذکر است که تجزيه و تحليل دادهها به وسيله نرمافزار  SPSSنسخه  10انجام شد و سطح
معنيداري در حد  6/60در نور گرفته شد.
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نتايج

نمودار کليه دادههاي مورد اندازهگيري در هر دو آزمون رست متوالي و همچنين نتمايج مربموط بمه تجزيمه و
تحليل آماري آنها(با استفاده از نمادهاي ويژه) به ترتيب در شکلهاي  2 ،1و  3آمده است.
قبل از
اولين آزمون رست

*
* ∏

*
∏

*

*

*
*

*

10

*

8
چهار دقيقه پس از
اولين آزمون رست

6

قبل از
دومين آزمون رست

4

∏

2

دو دقيقه پس از
دومين آزمون رست

الکتات (ميلي مول بر دسي ليتر خون)

*

*

دو دقيقه پس از
اولين آزمون رست

*

12

0
چهار دقيقه پس از
دومين آزمون رست

OR

مگابيسيک

دارونما

* :نمايانگر تفاوت معنيدار (آزمون تعقيبي بنفروني) نسبت به اندازهگيري قبلي در همان گروه (.)P>6/60
∏ :نمايانگر تفاوت معنيدار (آزمون تعقيبي بنفروني) نسبت به همان مرحله ،در آزمون رست اول (.)P>6/60
شکل  .1سطوح الکتات خون آزمودنيها در مراحل مختلف خونگيري

قبل از
اولين آزمون رست

7.5

*

*

دو دقيقه پس از
اولين آزمون رست

*
*

7.4

*

*

*
*

*

7.3

*
∏

قبل از
دومين آزمون رست

7.35

*

PH

چهار دقيقه پس از
اولين آزمون رست

∏

*

7.45

7.25
7.2

دو دقيقه پس از
دومين آزمون رست

7.15
7.1

چهار دقيقه پس از
دومين آزمون رست

مگابيسيک

OR

دارونما

* :نمايانگر تفاوت معنيدار (آزمون تعقيبي بنفروني) نسبت به اندازه گيري قبلي در همان گروه (.)P>6/60
∏ :نمايانگر تفاوت معنيدار (آزمون تعقيبي بنفروني) نسبت به همان مرحله ،در آزمون رست اول (.)P>6/60
شکل  .2سطوح  PHخون آزمودنيها در مراحل مختلف خونگيري
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†

توان اوج در
اولين آزمون رست

†

†

توان حداقل در
اولين آزمون رست

۩
☼

6.2

†

توان حداقل در
دومين آزمون رست

5.2

توان ميانگين در
اولين آزمون رست

توان بي هوازي (وات بر هر کيلوگرم وزن بدن)

توان اوج در
دومين آزمون رست

7.2

4.2

توان ميانگين در
دومين آزمون رست

OR

مگابيسيک

دارونما

۩ و ☼ :نمايانگر تفاوت معنيدار در مقدار تغيير حداقل توان در بين دو آزمون رست به ترتيب نسبت به گروه دارونما و
مگابيسيک (.)P>6/60
† :نمايانگر تغيير معنيدار مقدار توان بيهوازي (در بخش مربوطه) نسبت به اولين آزمون رست (.)P>6/60
شکل  .3مؤلفههاي توان بيهوازي آزمودنيها در دو آزمون رست متوالي

بعد از محاسبه ميزان تغييرات سطوح الکتات و  PHو مقادير توان بيهموازي سمه گمروه در فاصمله بمين دو
آزمون متوالي (اختعف بين ميانگينها) و همچنين کسب اطمينان از همساني واريانسهماي ايمن تغييمرات بما
استفاده از آزمون لون ،مقدار اين تغييرات با استفاده از آزمون  ANOVAمقايسه شد .نتايج آزمون تجزيمه و
تحليل واريانسهاي مربوط به سطوح الکتات و  PHخون ( )ANOVAدر جدول  2آمده اسمت .همچنمين
موارد معنيدار مربوط به مؤلفههاي توان بيهوازي نيمز در شمکل  3بما نمادهماي ويمژه (☼ و ۩) مشمخص
شدهاند.
جدول .3نتايج آزمون  ANOVAدر مورد مقايسه مقدار تغييرات  PHو الکتات در بين مراحل خونگيري،
(بين مرحله قبل از آزمون و  2دقيقه پس از آزمون و همچنين بين  2و  2دقيقه بعد از آزمون) در بين سه گروه
مقايسه مقدار تغييرات
در بين

فاکتور

آزمون تعقيبي LSD
در بين گروهها

قبل و 2دقيقه
پس از آزمون
اول

F

دارونما و OR
PH

الکتات

دارونما و مگابيسيک

Sig
LSD

 2و  4دقيقه
پس از آزمون
اول

F

6/677
2/63

6/420

sig
LSD

قبل و 2دقيقه
پس از آزمون
دوم

F

6/607
0/12

* 6/662

sig
LSD

 2و  4دقيقه
پس از آزمون
دوم

F

* 6/629
2/13

6/739

sig
LSD
6/324

2/02

*
6/660

 ORو مگابيسيک

6/113

6/212

* 6/612

6/600

دارونما و OR

6/903

6/342

6/001

* 6/66

دارونما و مگابيسيک
 ORو مگابيسيک

6/600

6/792
6/709

1/12

6/000
6/124

6/102

6/936
6/099

9/42

6/116
* 6/611

* :نمايانگر تفاوت معنيدار در مقدار تغييرات ميانگينها است (.)P<6/60
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بحث و نتيجه گيري

افزايش سطوح الکتات خون در طول انجام هر دو آزمون رست متوالي ،بياعتنا به نوع نوشميدني مصمرف
شده (شکل ،)1ميتواند حاکي از ماهيت نسبتاً شديد آزمون رست و اتکاي آن به منابع بيهوازي باشد .ايمن
يافته در تحقيقات قبلي نيز به خوبي ثابت شده است( ،)32 ،7 ،0 ،2با اينحال شمايان ذکمر اسمت کمه در اثمر
مصرف نوشيدنيهاي  ORو مگابيسيک ،در مورد سطوح الکتات خون قبمل از شمروع آزممون رسمت دوم و
همچنين در زمان  2و  2دقيقه پس از پايان آن ،به ترتيمب فقمط در گمروههماي دارونمما ،مگابيسميک و ،OR
تفاوت معنيداري نسبت به آزمون رست اول ديده شد .به بيان ديگر ،در ساير مموارد غيمر معنميدار ،سمطوح
الکتات خون مشاهده شده در طي آزمون رست دوم تفاوتي با آزمون اول نداشته است .به نور مميرسمد ايمن
امر حاکي از بازيافت مناسب طي اين شرايط باشد .به عبارت ديگر ،هر دو نوشيدني انرژيزاي مورد تحقيمق،
در شرايط استراحتي (قبل از شروع آزمون رست دوم) سبب احياي سطوح الکتات به مقمادير قبلمي شمدند و
همچنين در زمان  2دقيقه پس از پايان آزمون رست دوم ،فقط در نوشيدني مگابيسيک يک اثر گمذرا مشماهده
شد (شکل  .)1با اينحال 2 ،دقيقه پس از پايان آزمون رسمت دوم ،يمک اثمر کنمد و تمأخيري در گمروه OR
مشاهده شد .متأسفانه تاکنون در ادبيات تحقيقي موجود اثر نوشيدنيهاي انرژيزا در طي دو آزمون بيهوازي
متوالي بررسي نشده است ،با اينحال نتايج اين تحقيق به نوعي بما يافتمههماي آزالمي علممداري و همکماران
( )2667همخواني دارد و با يافتههاي هدايت نژاد ( )1347ناهمخوان است.
از لحاظ نوري انتوار ميرود که افزايش توانايي تحمل اسيدوز عملکرد بي هوازي را بهبود دهد .چند تحقيق
با هدف بهبود عملکرد جسماني از طريق خوردن مواد بافرکننده ،انجام شدهاند .در برخي تحقيقات در حين
ورزش بيشينه زماني که سطوح الکتات عضله به اوج خود رسيد بعد از افزايش ذخاير قليايي هيچگونه
بهبودي در هر دوي عملکرد يا کاهش تجمع اسيدالکتيک مشاهده نگرديد ( .)22در حال حاضر ،تصور
ميشود که غشاي عضله نسبت به  Hco3-نفوذناپذير است .به عبارت ديگر ،در نتيجۀ مصرف خوراکي
عوامل قليايي ظرفيت بافري تنها در فضاي برون سلولي افزايش مييابد ( .)20به نور ميرسد علت افزايش
سطوح الکتات خون در اين تحقيق ،مربوط به افزايش ظرفيت بافري برونسلولي در اثر مصرف نوشابههاي
ورزشي حاوي عوامل قليايي است که با تسهيل جريان يون هيدروژن به سمت خارج عضله ،سبب کاهش
کمتر  PHدرونسلولي شده است .در اين باره گزارشهايي وجود دارد که در اثر آلکالوز ،ميزان خروج
الکتات از عضله فعال افزايش مييابد ( )17 ،10که به افزايش انتقال الکتات عضله از ميان مايعات بين سلولي
ارتباط داده شده است ( .)21در يک تحقيق (هوليقه هوروات و همکاران )2666 ،نيز افزايش جريان خروج
الکتات بدون هيچگونه تغيير در شيب غلوتي الکتات از عضله به سمت خون مشاهده شد و اين افزايش به
انتقال الکتات در اثر افزايش شيب يوني ناشي از القاي آلکالوز ربط داده شد ( .)10از آنجا که جابهجايي
الکتات به دنبال انتقال يونهاي هيدروژن اتفاق ميافتد( ،)21 ،19به نور ميرسد که به همراه مصرف مواد
قليايي ،افزايش جريان يون هيدروژن در درون گردش خون سياهرگي قابل مشاهده باشد.
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شايان ذکر است که اثر عوامل قليايي بر بهبود عملکرد ممکن است بهواسطه سازوکارهايي غير از اثر بافري
(تحريک آوران از گيرندههاي شيميايي درون عضعني) ،انجام شود يا اينکه ممکن است عوامل قليايي ،بر
کنترل مرکزي حرکت اثر کنند ( .)22در کل شواهد براي حمايت از هرگونه اثر ارگوژنيکي استفاده از مصرف
خوراکي عوامل قليايي در زمان قبل از شروع ورزش استقامتي و سرعتي داراي تناقض است .تفاوت در
يافتهها ميتواند تا حدي به تنوع پروتکلها و نوع و شدت ورزش مورد استفاده در تحقيقات مختلف نسبت
داده شود .همچنين اين تناقضها تا حدي مربوط به تفاوت در مدت زمان و نوع و شدت ورزش مابين
استفاده از عامل قليايي و شروع ورزش است که در دامنۀ  36دقيقه تا  3ساعت ميباشد (.)27
در بخش ديگر يافتههاي اين تحقيق ،کاهش پيشرونده  PHخون در طول انجام هر دو آزمون رست متوالي
در هر سه گروه (شکل )2به خوبي با افزايش متقارن سطوح الکتات خون (شکل )1همخواني داشت .به بيان
ديگر ،با افزايش خروج الکتات از سلولهاي عضعني و آب ميانبافتي و در پي آن به سوي پعسما ،انتوار
ميرود  PHخون نيز دچار کاهش شود .با اينحال ،کاهش سطوح  2 PHدقيقه پس از آزمون رست دوم
نسبت به آزمون رست اول ،فقط در گروه  ORمعنيدار نبود (جدول  3و شکل  .)2در بخش ديگري از نتايج
نيز در طي آزمون رست دوم نسبت به اولين آزمون رست (در هر سه گروه) ،با وجود بيشتر بودن مقدار
کاهش  PHدر فاصله بين  2تا  2دقيقه پس از پايان هر دو آزمون متوالي ،کاهش بيشتري (جدول )2در
تغييرات سطوح  PHخون گروه دارونما ،نسبت به گروه مگابيسيک مشاهده شد .ولي نتايج مربوط به گروه
مگابيسيک مزيتي نسبت به گروه  ORنداشت .به نور ميرسد نوشيدني مگابيسيک در جلوگيري از کاهش
 PHخون در فاصله بين  2تا  2دقيقه پس از پايان آزمون رست نسبت به نوشيدني دارونما مؤثرتر باشد ،با
اينحال ممکن است اين امر ناشي از وجود تفاوتهاي بين گروهي يا ساير عوامل ناشناخته در بين
آزمودنيها باشد.
همچنين گزارشهايي وجود دارد که در اولين دقايق بعد از تمرين جريان خروج  H+از عضله به خون
سرعت بيشتري نسبت به الکتات دارد ( )4و در مورد انسانها نيز نشان داده شده است که معموالً سرعت
جريان يون هيدروژن از الکتات بيشتر است ( .)9با اينحال ،جذب الکتات و يون هيدروژن توسط عضعت
غيرفعال ،بر مقدار خروج آنها از عضعت فعال تأثير ميگذارد ( .)16همچنين گزارشهايي وجود دارد که
جريان الکتات به سوي مايعات برونسلولي مستقل از وضعيت اسيد و باز در آب ميانبافتي است و معموالً
مقدار آن ثابت ميماند ( .)4بدينترتيب ،به نور ميرسد نوع ترکيب تارهاي عضعني افراد مورد تحقيق نيز
ميتوانند در تغييرپذيري نتايج دخيل باشند .با اينحال ،در مورد توانايي نوشيدني  ORدر جلوگيري از
کاهش  PHبه صورت گذرا ،گفتني است در تحقيق آزالي علمداري و همکاران ( )2667نيز قابليت گذرا و
کوتاهمدت اين نوشيدني در حفظ  PHخون گزارش شده است ( .)7در اين بين ،اسيدوز مايعات بينبافتي در
اثر مصرف مواد قليايي با چند سازوکار قابل توجيه است .با توجه به وجود سازوکارهاي تعادلي مابين آب
ميانبافتي و پعسما ،به نور ميرسد افزايش غلوت مواد قليايي موجود در سياهرگها ،بايستي ناشي از افزايش
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ظرفيت بافري آب ميانبافتي باشد ( .)36از آنجا که کل مقدار پروتئين آبدوست موجود در آب ميانبافتي
(آلبومين) ،کمتر از پعسما است ( ،)31بنابراين ،به نور ميرسد بايستي يون بيکربنات سهم بيشتري از ظرفيت
بافري مايع ميانبافتي را در مقايسه با پعسما به خود اختصاص دهد .بنابراين ،احتمال ميرود مقدار معيني از
اسيد ،تأثير بيشتري بر آب ميانبافتي نسبت به پعسما داشته باشد و از اين رو ممکن است که افزودن ظرفيت
بافري از طريق مصرف نوشيدنيهاي انرژيزا ،تأثير بيشتري بر آب ميانبافتي اعمال کند .به ععوه ،ممکن
است که برخي تغييرات در سازوکارهاي انتقال غشايي نيز درگير شوند .در اين باره گزارش شده است که
افزايش شيب غلوت يون هيدروژن ،احتماالً سبب افزايش فعاليت سيستمهاي انتقالي درگير در تنويم غلوت
آن ،مانند مبادلهکننده سديم -هيدروژن ،1کانال همسوبر سديم -بيکربنات 2و  MCT1و  ،MCT4ميشود
( .)36 ،14با اينحال شواهدي وجود دارد که حاکي از عدم تأثير آلکالوز متابوليک بر غلوت يون هيدروژن
در شرايط استراحتي هستند ( .)20 ،10 ،12همچنين گزارش شده است که آلکالوز متابوليک سبب کاهش
غلوت يون هيدروژن سياهرگي در حالت استراحت ميشود ( .)29با اينحال ،اين نکته بهخوبي روشن است
که ظرفيت محدودي براي افزايش ذخاير بافري بدن وجود دارد ( .)23متأسفانه ،در تحقيق حاضر ،ميزان
تغييرات غلوت يون بيکربنات و ذخاير تامپوني اندازهگيري نشده است .گزارش شده است که دوز  6/0گرم
به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن از سديم سيترات ،براي ايجاد بيشترين افزايش در غلوت يون بيکربنات خون
مناسبترين مقدار است )22( .و کسب مطلوبترين وضعيت آلکالوزي  166الي  126دقيقه پس از مصرف
خوراکي مواد قليايي اتفاق ميافتد ( .)24بنابراين ،در صورتي که همانند يافتههاي آزالي علمداري و همکاران
( ،)2667محتواي مواد قليايي موجود در نوشيدنيهاي انرژيزا ،مسئول اين مشاهدات تلقي شوند ،به دليل
اينکه آزمودنيهاي اين تحقيق ترکيبي از مواد مختلف را در قالب نوشيدنيهاي انرژيزا مصرف کردهاند ،به
نور ميرسد در تحقيق حاضر ،زمان مصرف نوشيدنيها مطلوب نبوده يا اينکه دوز مورد استفاده بسيار کمتر
از (با توجه به توضيحات موجود در برچسب اين نوشيدنيها) حداقل مقادير مورد نياز بوده است .بنابراين ،به
نور ميرسد در حال حاضر ،امکان ارائه نور دقيق در اين زمينه وجود ندارد و بايستي تحقيقات دقيقتري در
اين زمينه به عمل آيد.
در بخش ديگر يافتههاي اين تحقيق ،با مصرف نوشيدني توان اوج و حداقل فقط در گروه  ORنسبت به
آزمون اول افزايش يافت و همچنين توان ميانگين نيز در هر دو گروه  ORو مگابيسيک کاهش داشت
(شکل .)3به عبارت ديگر ،در مورد نوشيدني دارونما ،هيچ تفاوتي بين هيچکدام از مؤلفههاي توان بيهوازي
دوز بين دو آزمون رست متوالي وجود نداشت .در نوشيدني مگابيسيک نيز اين مشاهدات در مورد اوج و
حداقل توان صادق بود .به نور ميرسد کاهش اوج توان در گروه  ORو ميانگين توان هر دو گروه  ORو
مگابيسيک (در آزمون رست دوم نسبت به آزمون رست اول) ،ميتواند مربوط به باال بودن شدت فعاليت اين
گروهها طي آزمون رست دوم باشد که از لحاظ نوري نيز انتوار ميرود منجر به خستگي بيشتري شود .از
)1. Na+–H+ exchanger (NHE
)2. Na+–HCO3− cotransporter (NBC
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سوي ديگر ،افزايش توان حداقل گروه  ORدر پسآزمون ميتواند به قابليت اين نوشابه در افزايش ظرفيت
گليکوليتيک نسبت داده شود .شواهدي وجود دارد که توان حداقل نمايانگر اتکاي بسيار شديد به سوخت و
ساز اسيد الکتيک است ( .)22به نور ميرسد نوشيدني  ORداراي يک اثر گذراي ارگوژنيکي بر سوخت و
ساز اسيد الکتيک باشد .اين کار ممکن است با افزايش ظرفيت بافري برون سلولي صورت گيرد ( .)36شايان
ذکر است در اين تحقيق ،اختعف حداقل توان گروه  ORدر بين دو آزمون رست متوالي نسبت به مقدار
اختعف مشاهدهشده هر دو گروه مگابيسيک و دارونما ،تفاوت معنيداري داشت (جدول )3که اين امر مي-
تواند تأييدي بر نکات ذکرشده در باال باشد.
در پايان نتيجهگيري ميشود که هر دو نوشيدني انرژيزاي مورد تحقيق ميتوانند در حين انجام فعاليتهاي
بيهوازي متوالي با شدت حداکثر ،مزيتهاي نسبتاً ويژهاي نسبت به نوشيدني دارونما (محلول ويتامين )C
داشته باشند ،با اينحال ماهيت ،مقدار و مدت زمان بروز اين اثرات يکسان نيست و همچنين به علت کمبود
شواهد تحقيقي هنوز در اين زمينه امکان ارائه نور قاطع وجود ندارد.
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