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 ایعمکلرد تیراندازی در تیراندازان حرفه فشار خون و ضربان قلب و تاثیر دوز پایین کافئین بر

 
 3محسن ،ابراهیمی، 1عباس، فروغی پردنجانی ،1فرشته ،احمدآبادی

 

 ورزش دانشگاه سمنان فیزیولوژیاستادیار  -3، ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان یکارشناس دانشجوی -1
1. F.ahmadabadi1988@gmail.com  

 مقدمه

باشد می 2O4N10H8C فرمول شیمیایی با بدون بو، بلورین و سفید رنگ تلخ، 1یآلكالوئید متیل گزانتین(تری-1،3،1) کافئین

-ابولیتمت بعد از مصرف کافئین، مقادیر دقیقه 14-54 مدت ظرف . معموالًوجود دارد دارکوالهای نوشابهکه در چاى و قهوه و 

 زاز یک ساعت پس از مصرف دوکمتر  رسد.میساعت به حداکثر غلظت خود در خون  خون افزایش یافته و طی یک درآن های 

، کافئین از لیست 4005در ژانویه سال  .(1) روداثرات آن از بین می ساعت، 4متوسط کافئین، اثرات آن ظاهر شده و پس از 

ذف شد و مصرف متعارف آن از سوی ورزشكاران بالمانع گزارش ( حWADA) 4مواد ممنوعه و دوپینگ آژانس دوپینگ جهانی

تحقیقات کمی اثر کافئین بر کنند. شد و بعد از این تاریخ ورزشكاران بدون داشتن دلهرة دوپینگی شدن کافئین را مصرف می

حرکتی مطلوب های عملكرد ورزشی که در آن موفقیت ورزشكاران نیاز به هوشیاری ذهنی و تمرکز طوالنی مدت و مهارت

( است. آنها عدم تأثیر 4002و همكاران ) 3شییر )مثل تیراندازی( دارد انجام شده است. از معدود تحقیقات انجام شده، تحقیق

ارتباط بین مصرف . (4)کافئین را بر عملكرد تیراندازی و زمان واکنش تیراندازان را گزارش کردند  mg/kg5و  4دوزهای 

(، گزارش کردند یک ساعت بعد از 4002و همكاران ) دمیرچیرراً مورد مطالعه قرار گرفته است. کافئین و فشار خون هم مك

اینكه با توجه به  (.3)داری افزایش پیدا کرد کافئین، فشار خون سیستولی و ضربان قلب به طور معنی mg/kg4مصرف 

و تحقیقات انجام شده اند ز مصرف کافئین بررسی کردهتحقیقات بسیار اندکی عملكرد تیراندازی با تفنگ و تپانچة بادی را بعد ا

سؤالی که در اینجا  سازد.ضرورت انجام این تحقیق را آشكار میدر زمینه تأثیر کافئین بر فشار خون و ضربان قلب متناقض بود 

رد تیراندازی در کافئین، تأثیر معناداری بر ضربان قلب، فشار خون و عملك mg/kg3شود این است که؛ آیا مصرف مطرح می

 تیراندازان نخبه دارد؟

 شناسیروش

(، قد 04/13±04/14(، وزن )40/42±08/13سن )نفر از تیراندازان مرد نخبة هیئت تیراندازی شهر سمنان با میانگین  8تعداد 

با  همچنین بر اساس نیاز طرح و تشكیل دادند.های این تحقیق را (، آزمودنی88/4±23/43) BMI( و 21/8±24/115)

  (.3)گرم کافئین در شبانه روز، حذف شدند میلی 300های با مصرف بیشتر از استفاده از پرسشنامه مصرف کافئین، آزمودنی
تیر قلق شلیک  3ابتدا  کردنها بعد از گرمآزمودنیساعت بین روزها اجرا شد. در روز اول  58ا فاصلة سه روز باین تحقیق در 

محاسبه شده و  100متر شلیک کردند و نمرة هر یک از آنها از  10تیر اصلی خود را از فاصلة  10کرده و بعد از آن هر کدام 

ها گرفته شد. در روز دوم دقیقه استراحت از آزمودنی 4ثبت گردید و فشارخون و ضربان قلب بعد از تیراندازی و بعد از 

 3رم وزن بدن( یا دارونما مصرف کرده و همانند روز اول گرم به ازای هر کیلوگمیلی 3ها به صورت تصادفی کافئین )آزمودنی

دقیقه استراحت کرده  4تیر اصلی خود را شلیک کرده، نمرة آنها ثبت گردید و بعد از آن  10تیر قلق شلیک کرده و بعد از آن 

-SIGMAنام تجاری مكمل کافئین با  و فشارخون و ضربان قلب آنها گرفته شد. در روز سوم هم به همین صورت اجرا گردید.
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ALORICH  لیتر آب به میلی 400های ژالتینی و همراه با دقیقه قبل از فعالیت درون کپسول 20از داخل کشور تهیه شده و

گیری مكرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهبرای تجزیه و تحلیل دادهها داده شد. آزمودنی

 انجام گرفت. 40نسخه  spssها با استفاده از نرم افزار ( استفاده شد؛ و تجزیه و تحلیل آماری داده≥04/0p)داری سطح معنی

 هایافته

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 گیریو نتیجه بحث

بر فشار خون سیستولی و دیاستولی، میانگین فشار خون سرخرگی،  کافئین mg/kg3حقیق حاضر با هدف بررسی اثر مصرف ت

ادی در تیراندازان نخبه انجام شد و به این نتیجه رسید که مصرف كرد تیراندازی با تفنگ و تپانچة بضربان قلب و عمل

mg/kg3 فشار خون اما بر شود کافئین باعث افزایش معنادار فشار خون سیستولی و میانگین فشار خون سرخرگی می

 1از جمله تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، تحقیق شییر دیاستولی، ضربان قلب و عملكرد تیراندازی تأثیر معناداری ندارد.

کافئین را بر عملكرد تیراندازی و زمان واکنش و ردیابی هدف  mg/kg5و  4(، است. آنها عدم تأثیر دوزهای 4002و همكاران )

(، بهبود عملكرد تیراندازی را با 4004و همكاران ) 4لالنمک در مقابل(. 4داف پروازی را گزارش کردند )در تیراندازی به اه

(. به طور کلی و با توجه به نتایج تحقیق حاضر 5ها مشاهده کردند )مصرف کافئین تحت شرایط محرومیت از خواب در آزمودنی

تواند موجب بهبود یا افت عملكرد در بیعی و معمولی در تیراندازان نمیتوان بیان کرد کافئین در شرایط طو تحقیقات قبلی می

تواند موجب بهبود عملكرد در گیرند کافئین میها در شرایط محرومیت از خواب قرار میتیراندازان شود اما وقتی آزمودنی

ا بیشتر تحقیقات قبلی همخوانی دارد نتایج این پژوهش در زمینة تأثیر کافئین بر فشار خون و ضربان قلب ب تیراندازان شود.

تر پژوهشگران بر این نكته شود هنوز به خوبی مشخص نشده است. بیشمیعروقی که موجب این اثر -سازوکارهای قلبی (. 3(

های اعصاب سمپاتیک است تر مربوط به اثر انقباض عروق توسط تحریکاتفاق نظر دارند که احتماالً سازوکار اثر کافئین بیش

(4 .) 

 تیراندازیعملكرد کافئین، فشار خون، ضربان قلب، های کلیدی: واژه
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