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 13-26صص . ،1389بهار . ،26شماره                                                               پژوهش در علوم ورزشي

 
 

 خون و توان بي PHكربنات سديم بر تغييرات غلظت الكتات،  تأثير مصرف مكمل بي
  هوازي تكواندوكاران جوان

  

  3اله دبيدي روشن ، دكتر ولي2، دكتر ضياء فالح محمدي1ورزي سيدعبداهللا هاشم
  
  مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري. 1
  استاديار دانشگاه مازندران. 2
  مازندران دانشيار دانشگاه. 3
  

  تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ةپژوهشكد
  

  31/1/89: پذيرش مقالهتاريخ  29/11/87: تاريخ دريافت مقاله

  چكيده
كربنات سديم بر تغييرات غلظـت الكتـات،    بررسي تأثير مصرف مكمل بي ،هدف از اين مطالعه

PH آزمـون  (هاي عمودي متـوالي   وهله آزمون پرش هوازي به دنبال اجراي دو خون و توان بي
تكواندوكار جوان مرد با ميانگين سني  16تعداد . بوده استدر تكواندوكاران جوان ) ارگوجامپ

سـال بـه    05/6 ± 07/1تمرين  كيلوگرم و با سابقة 86/64 ± 65/3سال، وزن   75/17 ± 70/1
هـوازي و   كسيژن مصرفي و توان بيو بر اساس وزن، حداكثر ا شدند صورت داوطلبانه، انتخاب

) نفـر  8هر گـروه  (و دارونما ) گروه مكمل(كربنات سديم  در يك طرح دوسوكور به دو گروه بي
گرم به ازاي هـر كيلـوگرم    065/0كربنات مصرفي گروه مكمل برابر  مقدار بي. گرديدندتقسيم 

كه يك ساعت قبل از شروع  نيز تقريباً به همين اندازه بود )نشاسته(وزن بدن و مقدار دارونما
هـوازي،   به منظور برآورد تـوان بـي   ،آزمون مورد نظر. شدآزمون مصرف  ها، در روز پس آزمون

ثانيه روي دستگاه ارگوجامپ بود كـه   30هاي عمودي متوالي به مدت  شامل انجام آزمون پرش
آزمـون   پـس  آزمـون و  اين آزمون در دو وهله با فاصلة استراحت يك ساعت بين آنها در پيش

 3و هـر مرحلـه در   ) آزمـون  و پـس  پيش(خونگيري در دو مرحله . ها اجرا شد توسط آزمودني
ساعت ناشـتايي انجـام    14تا  12به دنبال ) قبل و بالفاصله پس از دو وهله انجام آزمون(نوبت 
 مسـتقل در  tو  LSDهاي مكرر، آزمـون تعقيبـي    گيري ها با استفاده از آزمون اندازه داده. شد

كربنات سديم  مصرف بي اند دادهنتايج پژوهش نشان . شدندتحليل  P >05/0ي دار معنيسطح 
هـوازي تكوانـدوكاران    تغييرات سطوح الكتات خون و تـوان بـي   دار معنيموجب افزايش غير

مصـرف   ،همچنين مشاهده شـد . ويژه در دومين وهله از انجام آزمون ارگوجامپ شده است هب
هـا   مقايسة گـروه . ها در مراحل مختلف دارد خون آزمودني PHي بر دار معنياين مكمل تأثير 
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هـوازي دو گـروه وجـود     ي بين پاسخ الكتات و توان بيدار معنياختالف  گونه هيچ ،نشان داد
ي دار معنـي آزمون اختالف  ها در آزمون اول و دوم در پس خون گروه PHاما بين مقادير  ،ندارد

توان گفت احتمـاالً مصـرف    با توجه به نتايج پژوهش، مي ).1P  ،012/0=2P=010/0(وجود دارد 
هايي مانند تكواندو كه در آن ورزشكار بايد در طول يـك روز در چنـدين    اين مكمل در رشته

  .مسابقه شركت كند، تأثير قابل توجهي بر عملكرد بي هوازي و الكتات خون ندارد
  

خـون، تـوان    PHنـات سـديم، الكتـات،    كرب تكواندوكاران جوان، بـي  :هاي فارسي كليدواژه
  .هوازي بي

  مقدمه
هاي  گيري از علوم مختلف ورزشي از جمله به كارگيري اصول علمي تغذيه و مكمل بهره ،امروزه

اي در  اكثر ورزشكاران حرفه ،رو از اين. شود غذايي، از جمله ضروريات ورزشي مدرن محسوب مي
كننـد   از اين مواد اسـتفاده مـي   ،دن اجراي خودهاي ورزشي مختلف براي به حداكثر رسان رشته

هاي ورزشي اسـت كـه بـه دليـل كسـب افتخـارات فـراوان توسـط          از جمله رشته ،تكواندو). 1(
المللـي، از جايگـاه بسـيار بـااليي در جهـان       هاي مختلف بـين  تكواندوكاران كشورمان در عرصه

ايـن  . انده اسـت شور به اوج خود رسـ و اين امر رقابت در اين رشته را در داخل ك ،برخوردار بوده
بـه اسـتفاده از    ،اكثر تكواندوكاران براي برتري نسـبت بـه حريفـان    است كه موضوع سبب شده

هـاي مجـاز بـا كمتـرين عـوارض       بنابراين معرفي مكمـل . هاي نيروزا روي آورند داروها و مكمل
تفاده از مواد نيـروزا رفـع   جانبي و متناسب با اين رشته ورزشي كه بتواند نياز ورزشكار را در اس

  . رسد كند، ضروري به نظر مي
شود كه در صورت  دقيقه استراحت بين آنها انجام مي 1اي با  دقيقه 2زمان  3تكواندو در  ةمبارز

افـراد دائمـاً مشـغول     ،دقيقـه  2در طـول هـر   . شود كشيده مي) دقيقه 2( تساوي به راند طاليي
دقيقه از آن صرف رقص پا، تفكر  1بيش از تقريباً ، بلكه دنيستن فنون ورزشيو رد و بدل  مبارزه

بنابراين هر زمان، تركيبي از مبـارزه و  . شود و يافتن فرصت مناسبي براي حمله و ضد حمله مي
تـوان نـوعي    مبارزات تكواندو را مـي  ،رو از اين .شود تكرار ميطور متناوب   بهكه  استاستراحت 

  .شود ر چند دور با فواصل زماني نامشخص برگزار ميكه دفعاليت تناوبي در نظر گرفت 
 آميز در طي هاي تناوبي، بروز خستگي يكي از موانع اصلي كسب نتايج موفقيت در چنين فعاليت

سازوكارها و عوامل گوناگوني در بروز خستگي نقش دارند كه بر ). 2( استيك دوره از مسابقات 
مبـاني نظـري از ايـن     ،بـراي مثـال  . تفاوت هستنداساس نوع فعاليت، اين عوامل و سازوكارها م

هـاي   هاي هـوازي تخليـة ذخـاير گليكـوژن و در تمـرين      كنند كه در فعاليت موضوع حمايت مي
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هـاي   افزايش توليد اسيدالكتيك و به دنبال آن تجمع الكتات، انباشت يون ،هوازي سرعتي و بي
بـيش از حـد و وامانـدگي     هاي عضالني موجب بـروز خسـتگي   در سلول PHهيدروژن و كاهش 

جلوگيري از تجمع اسيدالكتيك متعاقب يك فعاليت تناوبي شديد، مستلزم دفـع  ). 3( شوند مي
باشد كه مسـئوليت اجرايـي بخشـي از     اسيدالكتيك انباشته شده از دو محيط خون و عضله مي

  ). 4( استكربنات  تامپوني بي دستگاهبه عهدة  ،اين عمل
هـايي   به عنوان يك تامپون قوي اسيدالكتيك، از جملـه مكمـل  ) NaHco3(كربنات سديم  بي   

 يبـاز  ــ  يهايي كه روي دستگاه اسيد ويژه در رشتهه ب ،كه مصرف آن در بين ورزشكاران است
رايـج شـده    ،شود، به منظور حفظ انقباض عضالني و به تأخير انـداختن خسـتگي   فشار وارد مي

اكسـيدكربن و   هاي هيدروژن براي تشـكيل دي  ونعملكرد اصلي آن خنثي كردن ي .)6،5( است
و بدين طريـق سـبب    است 35/7معين حدود  PHبازگرداندن محيط درون سلولي به يك آب و 

و الكتـات   PHهـوازي،   اما اثرات آن بر عملكـرد بـي   ،)3(شود  افزايش ظرفيت تامپوني خون مي
هـايي كـه    انـد در فعاليـت   تحقيقات نشـان داده ). 8،7،1(خون به طور قطعي روشن نشده است 

موجـب  سـديم   كربنـات  ، بي)10( و نيز در تمرينات قدرتي) 9( كشند ثانيه طول مي 30كمتر از 
يـا   انجامدطول مي به ثانيه  30اما در تمريني كه بيش از  ،شود پاسخ عملكردي سودمندي نمي

 ايش مـي يابـد  افـز  اين مكمـل بخشي  طور مكرر انجام مي شوند، اثره هاي كوتاهي كه ب فعاليت
ش در توان بـي هـوازي و مـدت زمـان اجـرا را پـس از       يافزا ،قاتيبرخي از تحق). 13،12،11،6(

در برخي  ،نيبا وجود ا ).17،16،15،14،11،8( بي كربنات سديم گزارش كرده اندمكمل مصرف 
در خصـوص  . )19،18( ها گـزارش نشـده اسـت    ر مثبتي روي اين شاخصيچ تأثيها ه از پژوهش

پس از مصرف ايـن   اند تحقيقات نشان دادهكربنات سديم بر پاسخ الكتات خون،  صرف بيتأثير م
 تنـاوبي  تيـ ك فعاليـ  نيز به دنبـال زان تجمع الكتات خون يمزمان با بهبود عملكرد،  مكمل، هم

 PHمطالعـات انجـام شـده روي    ). 20،17،15،14(يافته اسـت  ي افزايش دار معنيبه طور  شديد
كربنات سديم هنگام اسـيدوز و آلكـالوز    ن حاكي از آن است كه مصرف بيخون و عضله در انسا

گردانــد  خــون را بــه حالــت طبيعــي بــاز مــي PHو  كنــد مــيخــون بــه صــورت تــامپون عمــل 
كربنـات   برخي از مطالعات هيچ تغييري را متعاقب مصـرف بـي   ،در مقابل). 21،20،16،13،10(

كربنات سديم را تنهـا بـه دنبـال يـك      صرف بيها، م اكثر پژوهش) 22،14،10( اند نكردهگزارش 
هـاي   هـاي داراي دسـته   در حالي كه در رشـته ). 25،24،23(اند  تكرار انجام آزمون بررسي كرده

 ،اني و كسـب مقـام  يـ پا ةابي به مرحليبراي راه قهكاران در روز مسابوزني، همانند تكواندو، ورزش
زماني،  ةفاصلن يانجام دهند كه معموالً ا را ن مسابقه با فواصل زماني نامشخصيست چنديبا مي

د شده يك توليدالكتيدفع اس ،رو نياز ا. استكوتاه  نهايي ةك به مسابقيي و نزديدر مراحل انتها
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ار يبسـ  ،مبارزه و به تأخير انداختن خستگي جهت عملكرد مطلـوب در مبـارزات بعـدي   ي در ط
   .استت يحائز اهم

كربنات سديم بتواند فرايند تامپون اسيدالكتيك توليـد   بياگر مصرف  باال،حات يبا توجه به توض
تـوان ايـن    ، مي)7( بيندازدو از اين طريق خستگي را به تأخير  دهدرا افزايش خون  PHو شده 

در  به ويـژه  تري را عملكرد مطلوباين مكمل  بتوانند با مصرف تكواندوكارانانتظار را داشت كه 
ـ منع قانوني نداشته و  اين مكمللذا از آنجايي كه مصرف  .مبارزات نهايي از خود نشان دهند ه ب

و با توجه بـه اينكـه در داخـل كشـور     ) 7،1(است  اي در بين ورزشكاران رايج شده طور گسترده
 پـژوهش  ،رو از ايـن انـد،   آن را بر عملكرد ورزشي بررسي كـرده  تحقيقات بسيار كمي اثر مصرف

به دنبـال دو وهلـه انجـام    كربنات سديم  ف بيپاسخ به اين پرسش است كه مصردرصدد  حاضر
هـوازي   و تـوان بـي  خـون   PHچه تأثيري بر پاسـخ الكتـات،    ،آزمون پرش هاي عمودي متوالي

  گذارد؟ تكواندوكاران جوان مي

  تحقيق شناسي روش
 ± 70/1نفـر از تكوانـدوكاران جـوان مـرد بـا ميـانگين سـني         16 تعـداد  نمونة آماري پژوهش،

سال بودند كـه بـه    05/6 ± 07/1كيلوگرم و با سابقة تمرين  86/64 ± 65/3سال، وزن 75/17
. تكوانـدوكار انتخـاب شـدند    85 تعـداد  صورت داوطلبانه، بر اساس مصاحبه و پرسشنامه از بين

 3سال سابقة فعاليت مداوم و  6به باال و حداقل  1ها همگي داراي كمربند مشكي دان  آزمودني
اسـتان و كشـور    در سـطح  كه بعضي از آنها داراي عناوين قهرمانيجلسه تمرين در هفته بودند 

هـا   آزمون و خونگيري در سطح پايه، قد و وزن آزمودني ساعت قبل از اجراي پيش 72. نيز بودند
گيري  اندازه) 7071314004ساخت آلمان، مدل ( 1با استفاده از قدسنج و ترازوي ديجيتال سكا

 )3ساخت فنالند، نوع اليكن( 2فولد به كمك كاليپر ميكش سپس با استفاده از روش اسكين. شد
اي و شـكمي ضـخامت چربـي زيـر     اي در نقاط راني، سينهثانيه 15در طي دو مرحله با فواصل 

درصد چربـي بـدن    4پوالك -با استفاده از فرمول جكسون تا گيري شدها اندازهپوستي آزمودني
 ا پس از گرم كردن، به منظور بـرآورد ظرفيـت بـي   ه آزمودني ،در ادامه). 12(آنها محاسبه شود 

ثانيـه روي دسـتگاه    30به مدت  را )آزمون ارگوجامپ(هاي عمودي متوالي  هوازي، آزمون پرش

                                                                                                                   
1. Seca 
2. Meikoshe 
3. Elyoken 
4. Jackson and Pollak 
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دقيقـه اسـتراحت،    30پـس از  ). 26(انجام دادند ) ساخت فنالند( 1ارگوجامپ نيوتست پاورتايمر
، 2استفاده از پروتكل نوارگردان آستراند حداكثر اكسيژن مصرفي به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن با

ـ    سپس آزمودني). 27(كه ويژة ورزشكاران است، برآورد شد  دسـت   هها بر اسـاس وزن و نتـايج ب
و ) گـروه مكمـل  (كربنـات سـديم    به دو گروه همگن بي ،VO2maxآمده از آزمون ارگوجامپ و 

 .نباشـد، تقسـيم شـدند    دار معنيها  به طوري كه اختالف ميانگين گروه) نفر 8هر گروه (دارونما 
  .  دهد را نشان مي ياد شدههاي دو گروه  مشخصات آزمودني ،1 شمارة جدول

  

  *هاي پژوهش به تفكيك گروه مكمل و دارونما هاي آزمودني ويژگي. 1جدول 

  ويژگي
  گروه

 سن
  )سال(

 وزن
  )كيلوگرم(

 قد
  )متر سانتي(

 سابقة تمرين
  )سال(

  بدن چربي
  )درصد(

ژن حداكثر اكسي
 مصرفي

ليتر بر  ميلي(
كيلوگرم وزن 
 )بدن در دقيقه

  36/49 ±80/1  62/10 ±01/5  93/5 ±08/1  93/173±63/3  08/65 ±73/5  75/17 ±83/1  مكمل
  00/49 ±36/2  72/9 ±15/4  18/6 ±06/1  37/173±03/8  65/64 ±58/1  75/17 ±58/1  دارونما

  .است اطالعات بر اساس ميانگين و انحراف معيار ارائه شده* 
  

الكتات  گيري براي تعيين مقادير اوليةهوازي و خون برآورد توان بي منظور به ،آزمون در روز پيش
در (آزمـون   يك هفته پس از پـيش  .به عمل آمد ها از آزمودنيهاي مورد نظر  آزمونخون،  PHو 

ازاي گـرم بـه    065/0اول، گروه مكمل،   ، يك ساعت قبل از شروع آزمون)آزمون روز اجراي پس
و گروه دارونمـا تقريبـاً بـه همـين انـدازه      ) 28،12(كربنات سديم  هر كيلوگرم وزن كل بدن بي

هيچ كـدام   ،ها نشاسته به صورت محلول در آب مصرف كردند و پس از آن تا زمان شروع آزمون
سپس تحت شرايط محيطي و زماني يكسـان،  . مورد استفاده قرار ندادندها غذاي ديگري  از گروه
بـه منظـور كـاهش اثـر تمـرين بـر نتـايج        . آزمون براي هر دو گروه انجام شد اعمال پيش همان

 اي بـين پـيش   يـك هفتـه   آزمون و نيز در طول فاصلة متغيرهاي وابسته، يك هفته قبل از پيش
جلسه تمرين تكواندو را بـه صـورت    3ها  ، تمامي آزمودني)هفته 2به مدت (آزمون  آزمون و پس

كه آخـرين تمـرين   ) 2شمارة  جدول(با حجم و شدت يكسان انجام دادند مشترك در هر هفته 
آزمون بود و از آنها خواسته شد كه از انجام هر گونـه فعاليـت    ساعت قبل از اجراي پس 48آنها 

  .ديگري خودداري كنند
  

                                                                                                                   
1. Power Timer Newtest Ergojump  
2. Astrand  
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  هاي گروه مكمل و دارونما برنامه تمريني آزمودني. 2جدول 
  زمان نوع تمرينات  رديف

  دقيقه 20 پذيريو انجام تمرينات انعطافگرم كردن  1
  دقيقه 12  دقيقه استراحت بين آنها1دقيقه با3دور، هر دور3ها درسايه زدن  و مرور تكنيك  2
دقيقه بـا   5/2دور، هر دور  3در)به صورت واقعي(فشاردرصد100مبارزه با شدت  3

 دقيقه استراحت بين آنها1
  دقيقه 11

آبـدوليوچاگي،  (هـاي پالچـاگي   نفر با يـك ميـت و اجـراي تكنيـك3زني ، هرميت  4
 به صورت حمله، ضدحمله و تركيبي...)دولياچاگي و

  دقيقه 20

  دقيقه 10  3:1اي با نسبت فعاليت به استراحت ثانيه10،15،20اي؛زني لحظهميت  5
  دقيقه 10  دوي نرم و حركات كششي به منظور بازگشت به حالت اوليه  6
  دقيقه 83 مجموع  7

  

ثانيـه   30هاي عمودي متـوالي بـه مـدت     ها، از آزمون پرش هوازي آزمودني به منظور برآورد توان بي
درجـه خـم    90در اين آزمون، آزمودني در حالي كه زانوهايش(روي دستگاه ارگوجامپ استفاده شد 

و با حداكثر تالش پـرش  طور پيوسته   داشت، به ه مياهايش را در نزديكي مفصل ران نگ بود و دست
در ايـن  . با فاصلة استراحت يك ساعت بـين آنهـا انجـام شـد     ،اين آزمون در دو وهله). 26( )كرد مي

دقيقـه   10ها پس از انجام آزمون اول، به منظور بازگشت به حالت اوليه،  فاصلة يك ساعته، آزمودني
 15انجام ندادنـد تـا اينكـه    سپس هيچ فعاليت ديگري  ،به انجام نرمش و حركات كششي پرداختند

ايـن طـرح   . دقيقه قبل از شروع آزمون دوم، به گرم كردن و انجام حركات كششـي مشـغول شـدند   
سازي به يك دوره از مسابقات كه ورزشكار  مربوط به ورزشكاران نخبه است كه با هدف شبيه ،تمرين

شـود   ت كنـد، اجـرا مـي   بايد طي يك روز، در چند مسابقه با فواصل زماني حداكثر يك ساعت شرك
با توجه به اينكه در مبارزات تكواندو ورزشكاران براي كسب مقـام بايـد در يـك روز در چنـد     ). 27(

هاي پيشين، پس از اجراي يك وهله آزمـون، اخـتالف    مسابقه شركت كنند و از آنجايي كه پژوهش
ـ     كننـدة بـي   مصـرف  هاي ي بين گروهدار معني ، در )29،22،18(د كربنـات و دارونمـا مشـاهده نكردن

مشخص شود آيا در مراحل بعدي اجـراي   اينكه در دو وهله انجام شد تا انجام آزمونپژوهش حاضر، 
اي از  خالصـه  1 شمارة شكل. شود يا خير؟ مصرف اين مكمل به نتايج مشابهي منجر مي ،آزمون هم

  .دهد مراحل اجراي تحقيق را نشان مي
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   19                                                                                1389، بهار 26پژوهش در علوم ورزشي شماره 

  )ساعت 72(روز  3پس از   هفته 1                      ساعت قبل     1              
                  

  
                                  

  
  
  
  
  

:T0 بندي به دو گروه همگن مكمل و دارونما ها و تقسيم تعيين مشخصات بدني، سطح آمادگي آزمودني  
T1 :  آزمون در پيش) اصله پس از دو وهله انجام آزمونقبل و بالف(هاي مربوطه و خونگيري در سه نوبت  انجام آزمون  
T2 :  آزمون  در پس) قبل و بالفاصله پس از دو وهله انجام آزمون(هاي مربوطه و خونگيري در سه نوبت  انجام آزمون  

  

  طرح شماتيك مراحل مختلف اجراي تحقيق در آزمودني هاي تكواندوكار. 1شكل 
  

آزمـون و   پـيش (ه شده است، خونگيري در دو مرحلـه  نشان داد 1 شمارة طور كه در شكل همان
، بـه دنبـال   )قبل و بالفاصله پس از دو وهله انجام آزمـون (و هر مرحله در سه نوبت ) آزمون پس
توسـط يـك كـاردان     در هـر نوبـت خـونگيري،   . ساعت ناشتايي شبانه به عمـل آمـد   14تا  12

هـاي   و در لولـه  ،در حالت نشسته گرفته ها ليتر خون از وريد بازويي آزمودني ميلي 7 آزمايشگاه،
هـاي خـوني    نمونه). 30(ريخته شد  1)EDTA(استات  تترا آمين دي محتوي مادة ضد انعقاد اتيلن

سـپس در   ،گـراد نگهـداري گرديـد    سـانتي  ةدرج -37بالفاصله به آزمايشگاه منتقل و در دماي 
، گرفـت قرار  RPM(2(ر دقيقهد هزار 6تا  5با حداقل دور ) ساخت ژاپن KUBOTA(سانتريفيوژ 

بـراي  . گـراد قـرار داده شـد    درجه سانتي -30سرم جداسازي و در دماي  ،دقيقه 10تا  5پس از 
ساخت ( مخصوصسنجي، توسط كيت متريك و رنگاز روش كالري ،تعيين مقادير الكتات خون

اسـتفاده  ) ساخت آمريكـا ( 3و دستگاه فتومتر بيوشيمي آناليزر اورنس) انگليس Randox شركت
  .                                   گيري شد اندازه سنج PHخون نيز توسط دستگاه  PH. گرديد

 ،ها از توزيـع طبيعـي برخوردارنـد، بنـابراين     اسميرنف نشان داد كه داده -  نتايج آزمون كلموگروف
به منظور بررسي تغييـرات درون  . هاي پارامتريك استفاده شد ها از آزمون ي تجزيه و تحليل دادهبرا

                                                                                                                   
1. Ethylene Diamine Tetra Acetate 
2. Ramp Per Minute   
3. Averens 

گروه دارونما انجام تمرينات مشترك دارونما

گروه مكمل انجام تمرينات مشترك دارونما

T0 T1 T2 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ...... كربنات سديم بر تأثير مصرف مكمل بي                                                            20

و براي بررسي اين موضوع كه اخـتالف   1هاي مكرر گيري از آزمون اندازه ،گروهي در مراحل مختلف
ات براي بررسـي تغييـر  . استفاده گرديد LSDاز آزمون تعقيبي ،است دار معنيتغييرات كدام مرحله 

از  ،گيـري بين گروهي در مراحل پايه و بالفاصله پس از آزمون اول و دوم در قبل و بعـد از مكمـل  
  .تعيين شد  P>05/0آماري نيز در سطح  دار معنياختالف . مستقل استفاده شد tآزمون 

  هاي پژوهش يافته
دو گـروه   ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش در مراحل مختلـف را در  ،3 شمارة جدول

، مقـادير درون  شـده نشـان داده   نيـز  طـور كـه در جـدول    همان. دهد مكمل و دارونما نشان مي
گروهي الكتات خون هر دو گروه در آزمون اول و دوم نسبت به مقـدار پايـه در مرحلـة مشـابه     

اين افزايش در گروه مكمل در آزمون دوم نسبت بـه  ). P=000/0(يافته است  يدار معنيافزايش 
 تغييرات درون گروهي تـوان بـي  ). P=005/0(ن اول در پس آزمون نيز مشاهده شده است آزمو

نسبت بـه  ) آزمون پس(كربنات سديم  هوازي گروه مكمل در آزمون اول و دوم، بعد از مصرف بي
افزايش داشته است كه اين افزايش تنها در آزمون دوم به لحاظ آمـاري  ) آزمون پيش(قبل از آن 

 دار معنيكاهش  ،3 شمارة هاي جدول از طرفي، داده). P ،047/0=2P 1=066/0( است دار معني
مشابه را نشان  ةخون هر دو گروه در آزمون اول و دوم نسبت به مقدار پايه در مرحل PHمقادير 

آزمـون نسـبت    خون گروه مكمل در آزمون اول و دوم در پس PHهمچنين بين مقادير. دهد مي
 و نيز بين آزمون اول و دوم در پـس ) P ،001/0=2P 1=001/0(مون آز به آزمون مشابه در پيش

خـون در گـروه دارونمـا نيـز      PHتغييـرات  ).  P=033/0(ي وجود دارد دار معنياختالف  ،آزمون
آزمـون   هـم در پـيش   ،در آزمـون دوم نسـبت بـه آزمـون اول     دار معنـي حاكي از وجود كـاهش  

)006/0=P (آزمون  و هم در پس)033/0=P  (3 شمارة با مراجعه به جدول ،از سويي ديگر .است 
هوازي گروه مكمل نسبت بـه دارونمـا هـيچ     يابيم كه بين تغييرات الكتات خون و توان بي درمي

خـون گـروه مكمـل نسـبت بـه دارونمـا در        PHاما بين مقادير  ،ي وجود ندارددار معنياختالف 
  ).P ،012/0=2P 1=010/0(ارد ي وجود ددار معنياختالف  ،آزمون آزمون اول و دوم در پس

  

                                                                                                                   
4. Repeated Measures  
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  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي مختلف در دو گروه مكمل و دارونما . 3جدول 
  در مراحل مختلف پژوهش

 مرحله آزمونپيش  آزمونپس

 گروه متغير               آزمون پايه آزمون اول آزمون دوم پايه آزمون اول آزمون دوم

†* 62/16±87/120  * 80/15±87/118  68/5±37/18  *33/16±75/
 الكتات  25/7±25/18  50/17±62/118*  119

 )ليتر گرم در دسي ميلي(
 مكمل

♀ 86/2±33/21  35/2±21/20   ----  38/2±78/19  45/2±70/19  ---- 
 توان بي هوازي

 )وات بركيلوگرم وزن(
 PHخون 13/0±41/7 03/0±25/7* 46/0±24/7* 22/0±42/7 08/0±36/7*♀ 12/0±34/7* ♀†

*76/15±25/120  *57/15±25/119  51/5±37/18  *
 الكتات  58/6±12/19  39/16±12/119*  54/15±25/120  

 )ليتر گرم در دسي ميلي(
 ----  78/20±68/2  56/20±59/2  ----   96/20±48/2  69/20±58/2 دارونما

 توان بي هوازي
  )وات بركيلوگرم وزن(

 PHخون 04/0±40/7 27/0±23/7 * 42/0±21/7* † 14/0±41/7 11/0±26/7* 43/0±25/7* †
  مشابه                         ةنسبت به مقدار پايه در مرحل ،يدار معنياختالف  نشانة) : *(
 آزمون نسبت به آزمون مشابه در پيش ،يدار معنينشانه اختالف :  )♀(
                            مشابه ةنسبت به آزمون اول در مرحل ،يدار معنياختالف  نشانة) : †(
  نسبت به گروه دارونما  ،يدار معنينشانه اختالف ) : (
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  گيري بحث و نتيجه
هايي هستند كه امروزه مصرف آنها به عنوان يك مادة كمكـي نيـروزا بـه     از جمله مكمل ،بافرها

نجـام شـده   تحقيقات ا). 11،1(ويژه در طول تمرينات تناوبي با شدت باال به اثبات رسيده است 
هـاي   ارگوژنيكي اين مواد به عنـوان تـامپون قـوي اسـيدالكتيك و يـون      اثراتدر اين خصوص، 

خون در شرايط اسيدوز به حالت طبيعي و متعاقب آن بهبود عملكرد  PHهيدروژن، بازگرداندن 
كربنـات   بـي ). 32،31،16،15،14،12،11،6(انـد   و به تأخير انداختن خسـتگي را گـزارش كـرده   

 در مـورد هايي است كه تحقيقات بسيار اندكي به خصوص در داخل كشور  كي از مكملي ،سديم
در ايـن پـژوهش    ،بر اين اسـاس . انجام شده استبررسي تأثير مصرف آن بر عملكرد بدن انسان 

هـوازي   خون و تـوان بـي   PHكربنات سديم بر پاسخ الكتات،  تأثير مصرف بي ه است تاسعي شد
  .تكواندوكاران جوان به دنبال دو وهله انجام آزمون ارگوجامپ مورد بررسي قرار گيرد

پاسخ  دار معنيكربنات سديم موجب افزايش غير ، مصرف بيه استنتايج پژوهش حاضر نشان داد
به ويژه در دومين وهله از انجام آزمـون ارگوجامـپ    ،هوازي تكواندوكاران الكتات خون و توان بي

هـا در   خون آزمودني PHي بر دار معنيتأثير  ،همچنين مشاهده شد مصرف اين مكمل. ودش مي
و بـا برخـي   ) 29،25،18(هاي برخي از مطالعـات همسـو    اين نتايج با يافته. مراحل مختلف دارد

توان در عـواملي ماننـد مقـدار     كه علل احتمالي آن را مي است) 20،12،11،6،5(ديگر در تضاد 
اكثـر  . جو كـرد و آزمون، تعداد تكرار، مدت زمان آزمون و عواملي ديگر جست مصرف مكمل، نوع

انـد كـه بيشـتر     كربنات را تنها به دنبال يك وهله انجام آزمون بررسي كرده مصرف بي ،مطالعات
در ). 29،25،18(اند  ي از مصرف اين مكمل بر عملكرد ورزشي گزارش نكردهدار معنيآنها اثرات 

ي ورزشي مانند تكواندو كه ماهيت تناوبي دارند، ورزشكار در يك روز براي ها حالي كه در رشته
سازي بـه   رو در اين پژوهش به منظور شبيه از اين ،كسب مدال بايد در چند مسابقه شركت كند

شود، آزمون مورد نظر  يك دوره از مسابقات تكواندو كه به صورت تناوبي در چند دور برگزار مي
به احتمال زياد در چنـين  . اي با فاصلة زماني يك ساعت بين آنها انجام شد ثانيه 30در دو وهلة 

 ، زيـرا شـود  كربنات سديم به شكل مؤثرتري نمايان مي مكمل بي هايي، فوايد فيزيولوژيك آزمون
و از اسيدي شدن خـون و خسـتگي    استهاي هيدروژن توليد شده  كربنات تامپون قوي يون بي

 به خصوص در وهله ،تواند موجب بهبود عملكرد و از اين طريق ميكند  زود هنگام جلوگيري مي
  ).12،11(هاي بعدي تمرين يا مسابقه شود 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

   23                                                                                1389، بهار 26پژوهش در علوم ورزشي شماره 

و همكـاران بـه    1يانجـام شـد، آرتيـول    2007در جديدترين پژوهشي كه در اين زمينه در سال 
 سـازي  كربنات سديم چه تأثيري بر عملكرد شـبيه  دنبال پاسخ به اين سؤال بودند كه مصرف بي

هـا   از دو برنامة تمريني مختلف براي ارزيابي عملكـرد آزمـودني   ،در اين مطالعه. شدة جودو دارد
وهله آزمون  4و برنامة ديگر، ) نفر 10(وهله آزمون ويژة جودو  3شامل  ،برنامة اول. استفاده شد

هـا   آزمـون  در هر برنامه، ورزشكاران دو ساعت قبل از انجـام . بود) نفر 14(وينگيت براي باال تنه 
اين . كربنات سديم يا شبه دارو مصرف كردند بي ،گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن خالص بدن 3/0

برنامة  3و  2هاي  ميزان عملكرد را در وهلهسديم كربنات  پژوهشگران نتيجه گرفتند، مصرف بي
بهبود  2برنامة  4و اوج توان را در وهلة  2برنامة  4و  3هاي  ، ميانگين توان را در وهله1تمريني 

تغييراتي در تعـادل   ،كوتاه مدتة هنگام تمرينات ورزشي بيشينآنها استدالل كردند، . بخشد مي
مقـدار اسـيدالكتيك توليـد    . استبه دليل توليد اسيدالكتيك  كه آيد به وجود مي ياسيد ـ باز 

بـا  . درگيـر در حركـت دارد  تعداد واحدهاي حركتـي  بستگي به شدت و مدت تمرين و نيز شده 
كند و آن  عمل مي صورت تامپون كربنات در زمان اسيدوز و آلكالوز خون، اين ماده به مصرف بي

گرداند و از اين طريق موجب به تأخير انداختن خستگي و بهبود توان  را به حالت طبيعي باز مي
 PHدر پژوهش حاضـر نيـز افـزايش    ). 11(شود  تكرارهاي بعدي آزمون مي ويژه در هب ،هوازي بي

توان به خاصـيت   ويژه در آزمون دوم را احتماالً مي هكربنات سديم ب ها پس از مصرف بي آزمودني
هـاي هيـدروژن توليـد     خون از طريق تامپون يون PHبافري اين مكمل نسبت داد كه با افزايش 

   . استراحت بين دو آزمون، خستگي را به تأخير خواهد انداخت ةشده در فاصل
هـا   كربنـات سـديم، برخـي از پـژوهش     خون پس از مصـرف بـي   PHتات و در بررسي پاسخ الك

دريافتنـد، مصـرف آن موجـب     محققـان اما اكثر ) 22،10(تغييراتي را گزارش نكردند  گونه هيچ
ــات و   ــزايش ســطح الكت ــودني PHاف ــي   خــون آزم ــاوبي م ــا پــس از يــك فعاليــت تن شــود  ه

بـه عنـوان    .اسـت ژوهش حاضـر همسـو   با نتايج پ PHكه در رابطه با تغييرات ) 20،14،12،11(
 ـاسـيد   كربنات سديم بر تغييـرات   تأثير بي اي كه خالدان و همكاران در زمينة مثال، در مطالعه

به اين نتيجه رسيدند كه مصرف اين مكمل موجب افزايش  ،گيران انجام دادند خون كشتي يباز
، طي 2ماتسون و ترن). 28( شود ها پس از فعاليت شديد تناوبي مي خون آزمودني PHالكتات و 

 كربنات سديم، محيط خارج سلولي را بيشتر قليـايي مـي   پژوهشي اذعان داشتند كه مصرف بي
هـوازي و زمـان رسـيدن بـه حـد       همچنـين تـوان بـي   . دهد را افزايش مي  Hco3 ֿو PHكند و 

ات خون را افزايش تجمع الكت محققان ،در اكثر مطالعات). 16(بخشد  واماندگي را نيز بهبود مي
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ها توجيه كردنـد و علـت افـزايش     با افزايش در سرعت عملكرد، مدت زمان اجرا و توان آزمودني
PH در پژوهش . اند كربنات را به خاصيت تامپوني اين مكمل نسبت داده خون پس از مصرف بي

عدم تغيير قابل توجه الكتـات خـون را ناشـي از مقـدار مصـرف       ،توان مي احتمال زيادحاضر به 
 پس از آزمون اول و دوم در پـس  PHدر خصوص علت افزايش ). 20،12،11،6،5(مكمل دانست 

ايجـاد تغييـرات كمتـر در ايـن شـاخص خـوني        ،آزمون يا به عبارت ديگر آزمون نسبت به پيش
افزايش ظرفيت تامپوني خون پـس از مصـرف    توان مي نسبت به مقادير پايه در مراحل مشابه را

و  1دورودوس. آيـد  يك مزيت بـه شـمار مـي    عنوان به كه براي تكواندوكارانكربنات بيان كرد  بي
از اختالل ايجاد شده توسط تمـرين در   ،كربنات مصرف بيدريافتند  2006كاران نيز در سال هم

تواند منجـر بـه بهبـود عملكـرد      مي PHو با افت كمتر  كند ميباز جلوگيري بازي تعادل اسيد ـ  
  ).  6(شود 
كربنـات سـديم    مصـرف بـي   ،توان اظهار داشـت  مي بر اساس نتايج اين پژوهش ر خالصه،به طو

 دار معنـي هوازي و همچنـين افـزايش    پاسخ الكتات خون و توان بي دار معنيموجب افزايش غير
PH      از . شـود  خون در اين گروه از تكواندوكاران پس از انجـام دو وهلـه آزمـون ارگوجامـپ مـي

، يـك عامـل   اسـت ، اخـتالف بـين قهرمانـان بسـيار نـاچيز      آنجايي كه در سطوح باالي ورزشـي 
 براي انجام پژوهش. تأثيرگذار بسيار اندك شايد بتواند تعيين كنندة برنده يا بازندة مسابقه باشد

بـه   شود آزمون مـورد نظـر   هاي غذايي، پيشنهاد مي اثرات مصرف مكمل در زمينه يمشابه هاي
هـاي ايـن    يكـي از محـدوديت  . دو بـار تكـرار شـود   سازي با شرايط مسابقه حداقل  منظور شبيه

بدون ترديد، اظهار نظر قطعي . استتكواندوكاران  ةعدم وجود يك آزمون استاندارد ويژ ،پژوهش
هاي خوني و عملكـرد   كربنات سديم و نحوة تعامل آن با شاخص در مورد تأثير مصرف مكمل بي

  .استورزشي، نيازمند تحقيقات بيشتري 
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