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تاثیر نوشابه انرژیزای هایپ بر مقادیر گلوکز خون ،شاخص خستگی ،ضربان
قلب و آنزیمهای کبدی طی یک مسابقه بسکتبال
امید محمددوست* ،1میترا مددی جابری ،2سهیال مقدم

افتخاری2

 .1هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
زمینه و هدف:
امروزه بﻪ علت ﺗﺒلیﻐات وسیﻌی کﻪ ﺗولیدکنندگان نوشیدنی های انرژیزا در راستای افزایﺶ عملﻜرد ورزشﻜاران انجام دادهاند ،مﺼرف ایﻦنوع نوشیدنیها در بیﻦ
ورزشﻜاران در سﻄوح مختلﻒ گسترش یافتﻪ است .هدف ایﻦ پژوهﺶ ﺗاثیر نوشابﻪ انرژیزای هایپ بر مقادیر گلوکز خون ،شاخص خستگی ،ضربان قلب و آنزیمهای
کﺒدی ( )ALP ،ASTطی یک مسابقﻪ بسﻜتﺒال بود.
روششناسی:
 11نفر بسﻜتﺒالیست پسر ( با میانگیﻦ سﻦ  22 /00 ±2/04سال ،میانگیﻦ قد  184/22 ±0/45سانتیمتر ،وزن 14/22 ± 0/11کیلوگرم) انتخاب و طی دو جلسﻪ
جداگانﻪ (یک جلسﻪ مﺼرف نوشیدنی انـرژیزا و جلـسﻪ دیگـر دارونمـا) در زمان 14دقیقﻪ قﺒﻞ از مسابقﻪ ( 6میلیلیتر بﻪ ازای هرکیلوگرم وزن بدن) و در ادامﻪ ،بﻪ
ﺗرﺗیب در زمانهای  34 ،24 ،14و  04دقیقﻪ پس از آﻏاز مسابقﻪ ( 2میلیلیتر بﻪ ازای هرکیلوگرم وزن بدن) نوشابﻪ انرژیزا مﺼرف کردند .از آزمودنیها  5سیسی
خون قﺒﻞ از مﺼرف نوشابﻪ انرژی زا و بالفاصلﻪ پس از اﺗمام مسابقﻪ جهت ارزیابی مقادیر گلوکز خون ،شاخص خستگی ،ضربان قلب و آنزیمهای کﺒدی (،AST
 )ALPجمعآوری شد و مورد ﺗجزیﻪ و ﺗحلیﻞ آماری قرار گرفت .برای ﺗجزیﻪ و ﺗحلیﻞ دادهها ابتدا از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف ،برای ﺗﻌییﻦ نرمال بودن دادهها
استفاده و متﻐیرهای اندازهگیری شده در مراحﻞ پیﺶ و پس آزمون با استفاده از آزمون  tمستقﻞ مقایسﻪ شد .در همﻪ آزمونها ،با استفاده از نرم افزار  Spssنسخﻪ
 ،16سﻄح مﻌناداری()p> 4/45در نظر گرفتﻪ شد.
یافتهها:
یافتﻪهای ایﻦ مﻄالﻌﻪ نشان دهنده کاهﺶ مﻌنادار شاخص خستگی ،سﻄوح  ALP ،ASTدر گروه دریافت کننده نوشابﻪ انرژیزا قﺒﻞ و بﻌد از مسابقﻪ بود .ولی
اطالعات بدست آمده از ضربان قلب و میزان گلوکز خون در آزمودنیها علی رﻏم ﺗﻐییرات نسﺒی در حد مﻌناداری نﺒوده است* .سﻄح مﻌنی داری()p> 4/45
بحث و نتیجهگیری:
نتایج ایﻦ پژوهﺶ نشان داد کﻪ ﺗرکیﺒات ارگوژنیﻜی موجود در نوشابﻪ انرژیزا با بﻪ ﺗاخیر انداختﻦ ﺗجمع  ALPو  ASTموجود در خون ،باعث افزایﺶ زمان رسیدن
بﻪ خستگی و بهﺒود عملﻜرد ورزشﻜاران میگردد؛ درحالیﻜﻪ بر گلوکز خون و ضربان قلب آزمودنیها ﺗاثیر مﻌناداری نداشت .پیشنهاد میشود از نوشابﻪهای انرژیزا
قﺒﻞ از آﻏاز مسابقﻪ و یا در مراحﻞ پایانی فﻌالیت استفاده شود ﺗا باعث بهﺒود عملﻜرد ورزشﻜاران گردد.
واژههای کلیدی:
آنزیم های کﺒدی ،شاخص خستگی ،ضربان قلب ،نوشابﻪ انرژیزای هایپ

* نویسنده مسئول :ﺗلفﻦ49359151515 :

Email: mo.omid@ped.usb.ac.ir
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مقدمه
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از دیرباز دستﻜاریهای رژیمی و استفاده ازعوامﻞ ارگوژنیﻜی مورد
ﺗوجﻪ ورزشﻜاران بوده است؛ بﻪ گونﻪای کﻪ امروزه استفاده از انواع
نوشابﻪهای ورزشی وانرژیزا با ﺗرکیﺒات گوناگون در بیﻦ ورزشﻜاران
رواج بسیاری یافتﻪ است ( .)11نوشیدنیهای انرژیزا اولیﻦ بار در دهﻪ
1964در اروپا و آسیا در پاسخ بﻪ نیاز مﻜمﻞ رژیمی افزایﺶ دهنده
انرژی پدید آمد .نوشیدنیهای انرژیزا بﻪ نوشیدنیهایی گفتﻪ می شود
کﻪ عملﻜرد مﻐزی و نیز کارایی ورزشی را باال میبرند .نوشیدنیهای
انرژیزا باید با احتیاط مﺼرف شوند .اگر چﻪ ایﻦ محﺼوالت ممﻜﻦ
است فوایدی نظیر فراهم کردن سریع انرژی ،کاهﺶ خستگی ،ایجاد
هوشیاری داشتﻪ باشند ،اما میﺗوانند منجر بﻪ عوارض جدی نیز شوند .
ایﻦ عوارض در افراد بیمار ،بﻪ ویژه اشخاص با بیماریهای روانی،
قلﺒی-عروقی ،سرطان و کلیوی خیلی خﻄرناكﺗر هستند (.)12
ازطرفی ،بﻪ علت در دسترس بودن فراوان نوشابﻪهای ورزشی
وانرژیزا ،کمتر ورزشﻜاری را میﺗوان یافت کﻪ دست کم از یﻜی از
ایﻦ نوشابﻪها استفاده نﻜند ( .)11امروزه استفاده از نوشیدنیهای
انرژیزای ورزشی جهت رسیدن بﻪ ایﻦ هدف بسیار رواج یافتﻪ ()1؛
بﻄوری کﻪ در ایاالت متحده ساالنﻪ  1/2میلیارد دالر برای خرید ایﻦ
نوشابﻪهای ورزشی هزینﻪ میشود کﻪ هر کدام ادعای بهتر بودن نسﺒت
بﻪ سایر محﺼوالت را دارند ( .)11ورزشﻜاران عقیده دارند کﻪ مﺼرف
نوشابﻪهای ورزشی بﻪ خاطر دارا بودن ﺗرکیﺒات ارگوژنیﻜی مثﻞ قندها،
کافئیﻦ ،کراﺗیﻦ سدیم ،بیﻜربنات و ﺗوریﻦ ،1اسیدهای آمینﻪ عﺼارههای
گیاهان علفی و نگهدارندهها عملﻜرد آنان را هنگام ﺗمریﻦ یا مسابقﻪ
افزایﺶ میدهند ( .)29هایپ یﻜی از نوشابﻪهای انرژیزایی کﻪ بخاطر
ادعاهای ﺗﺒلیﻐاﺗی خود مﺒنی بر افزایﺶ عملﻜرد ،ﺗمرکز ،سرعت عﻜس
الﻌمﻞ ،هوشیاری و ﺗحریک متابولیسم مورد ﺗوجﻪ و استفاده وسیع
ورزشﻜاران و ﻏیرورزشﻜاران امروزه رواج فراوانی یافتﻪ است (.)5
افزایﺶ ﻏلظت ﺗوریﻦ از طریق مﺼرف نوشابﻪ هایپ میﺗواند ﺗولید
نیروی عضالنی را افزایﺶ دهد .با وجود ﺗنظیم دقیق ﻏلظت درون
سلولی ﺗوریﻦ احتمال کمی وجود دارد کﻪ افزایﺶ مقادیر ﺗوریﻦ خون
در اثر مﺼرف خوراکی ایﻦ ﺗوازن را ﺗا حد زیادی برهم بزند ( .)04یﻜی
از عوامﻞ ﺗﻌییﻦ کننده در اجرای فﻌالیتهای ورزشی بﻪ ویژه
فﻌالیتهای طوالنی و شدید ،دسترسی کافی عضالت بﻪ ذخایر
گلیﻜوژنی است کﻪ با حفظ ﺗﻌادل آب و الﻜترولیتهای بدن (هموستاز)
از طریق راهﺒردهای ﺗﻐذیﻪای میسر میشود .عدم ﺗوجﻪ بﻪ ایﻦ مسئلﻪ،
سﺒب ﺗحمیﻞ اثرات محیط بر بدن میشود و در نتیجﻪ با کاهﺶ یا
ﺗخلیﻪ ذخایر و برهم خوردن آب و الﻜترولیتهای بدن از راه ﺗﻌریق
شدید ،نﻪ ﺗنها خستگی زودرس و افت اجرا حادث میشود ،بلﻜﻪ
ورزشﻜار در مﻌرض خﻄرات ناشی از گرما (افزایﺶ زیاد دمای بدن)
مانند گرمازدگی قرار میگیرد .بنابرایﻦ ،طﺒق مﺒانی علمی و بررسیهای
1. Taurine

انجام شده ،نوشیدن مایﻌات حاوی کربوهیدرات و الﻜترولیتها با
نسﺒتهای ویژه جهت ﺗسریع جذب آب ،جلوگیری از خستگی ،ﺗداوم
دسترسی بﻪ انرژی و اجرای بهینﻪ فﻌالیت ﺗوصیﻪ شده است (.)11،13
باال رفتﻦ سﻄح الکتات در خون باعث ایجاد حالت اسیدی در خون
میشود .اسیدوز ،علت اصلی خستگی ،سردرد ،بیخوابی ،درد عضالنی،
ﺗﺼلب شراییﻦ ،عدم ﺗﻌادل هورمونی ،افسردگی و شرایط بحرانی است
(.)11مﺼرف نوشابﻪ انرژیزا سﺒب افزایﺶ سﻄوح گلوکز خون درطول
انجام فﻌالیت میشود ( .)01انجام فﻌالیتها و ﺗمرینات شدید بﻪ احتمال
زیاد موجب آسیب ﻏشای سلولی میشود و در اثر آسیب ،رهایی آنزیمها
بﻪ درون جریان خون زیاد میشود .یﻜی از اندامها حیاﺗی درگیر
درفﻌالیتهای ورزشی گوناگون ،کﺒد است کﻪ در اثر فﻌالیتهای
ورزشی میزان آنزیمهای آسپارﺗات آمینوﺗرانسفراز ( )ASTو آلﻜالیﻦ
فسفاﺗاز ( )ALPدر خون ممﻜﻦ است افزایﺶ یابد ( ALP .)8 ،21و
ASTدر اکثر بافتها وجود دارند و در اثر آسیبهای وارد شده بﻪ
سلولهای کﺒد یا فﻌالیتهای شدید ،مقدارشان در خون افزایﺶ می
یابد ( .)02محققان عقیده دارند کﻪ برخی از مﻜمﻞها بﻪ خاطر دارا بودن
ﺗرکیﺒات انرژیزا مثﻞ قندها ،کافئیﻦ ،کراﺗیﻦ ،بیﻜربنات میﺗواند
عملﻜرد ورزشﻜاران را در حیﻦ ﺗمریﻦ یا مسابقﻪ با ﺗاثیر بر آنزیمهای
کﺒد و دیگر سیستمهای بدن افزایﺶ دهد ( .)30گیسو و همﻜارانﺶ
( )1990و باوموویس ( )2441علت عدم ﺗﻐییر مﻌنی دار ضربان قلب
پس از مﺼرف نوشیدنی حاوی ﺗورینوکافئیﻦ را ناشی از ﺗأثیر ﺗوریﻦ
می دانند  .اگر چﻪ با اطمینان نمیﺗوان گفت کﻪ همة ایﻦ ﺗوالی
رخدادها از طریق ﺗوریﻦ صورت میگیرد ،اما عدم افزایﺶ ضربان قلب
بر خالف انتظار با مﺼرف کافئیﻦ ،بیانگر آن است کﻪ ﺗوریﻦ بﻪ نوعی
موجب ﺗﻐییر فیزیولوژیﻜی قلﺒی –عروقی میشود .بﻪ عﺒارﺗی ،ﺗوریﻦ
نقﺶ کافئیﻦ موجود در نوشابة فانتوم را خنثی میکند ( .)6،21بوخار و
همﻜاران ( )2412افزایﺶ مﻌناداری در سﻄوح  ASTو  ALPدر
موش های مﺼرف کنندهی نوشیدنی انرژیزا را مشاهده نمود ( .)20با
ﺗوجﻪ بﻪ اینﻜﻪ پژوهﺶهای مختلفی در رابﻄﻪ با ﺗاثیر نوشیدنیهای
انرژی زا بر میزان عملﻜرد ورزشﻜاران در زمان فﻌالیت انجام شده است،
اما ﺗاکنون پژوهشی در رابﻄﻪ با ﺗاثیر نوشابﻪ انرژیزای هایپ بر مقادیر
گلوکز خون ،شاخص خستگی ،ضربان قلب و آنزیمهای کﺒدی (،AST
 )ALPطی یک مسابقﻪ ورزشی انجام نشده است .لذا در ایﻦ ﺗحقیق
هدف اصلی بررسی ﺗاثیر نوشابﻪ انرژیزای هایپ بر مقادیر گلوکز
خون ،شاخص خستگی ،ضربان قلب و آنزیمهای کﺒدی (،AST
 )ALPطی یک مسابقﻪ بسﻜتﺒال بود.

روششناسی
در ایﻦ پژوهﺶ 11نفر بسﻜتﺒالیست پسر انتخاب شدند کﻪ در طی سﻪ
ماه گذشتﻪ حداقﻞ چهار روز در هفتﻪ بﻪ مدت  34دقیقﻪ در روز ﺗمریﻦ

خون ،شاخص خستگی....
مقادیر
علومیپ بر
زای ها
نوشابﻪ انرژ
گلوکزبدنی
فعالیت
زیستی و
پژوهشیدر
ﺗاثیرمجله

آزمایشگاهی ،جهت اندازهگیری میزان الکتات خون و آنزیمهای کﺒدی
( ) AST ،ALPاز کیت ساخت شرکت پارس آزمون استفاده شد و
کلیﻪ آزمایشات با دستگاه اﺗوآناالیزر  CRONIX 801-ATساخت
کشور آمریﻜا صورت پذیرفت.
جدول .1ترکیبات نوشیدنی انرژیزا هایپ ساخت کانادا در قوطی
 052میلی لیتری()00
هایپ
99/1
20/8
<1
<1
15
1444
644
ب  ،6ب ،12اسید پنتوﺗنیک ،نیاسیﻦ،
اینوزیتول ،سدیم ،مواد طﻌم دهنده و رنگی

ﺗرکیﺒات
انرژی (کیلوکالری)
کربوهیدرات (گرم)
پروﺗئیﻦ (گرم)
چربی (گرم)
کافئیﻦ ( میلی گرم)
ﺗوریﻦ (میلی گرم)
گلوکورنوالکتون (میلی گرم)
دیگر موارد

روش آماری
برای ﺗجزیﻪ و ﺗحلیﻞ دادهها ابتدا از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف،
برای ﺗﻌییﻦ نرمال بودن دادهها استفاده شد .متﻐیرهای اندازهگیری شده
در مراحﻞ پیﺶ و پس آزمون بااستفاده از آزمون  tمستقﻞ مقایسﻪ
شدند .در همﻪ آزمونها ،سﻄح مﻌناداری()p> 4/45در نظر گرفتﻪ شد.
از نرم افزار  Spssنسخﻪ  16استفاده شد.

یافتهها
ویژگیهای فیزیولوژیﻜی آزمودنیها در جدول  2و نتایج مربوط بﻪ سایر
متﻐیرهای مورد اندازهگیری بﻪ ﺗرﺗیب در جداول  3و  0ارائﻪ شده است.
جدول .0ویژگیهای فیزیولوژیکی آزمودنیها
شاخص
انحراف مﻌیار
 ±میانگیﻦ

سﻦ ( سال)
22 /00 ±2/04

قد ( سانتی متر)

وزن ( کیلوگرم)

14/22 ± 0/11 184/22 ± 0/45

جدول فوق نشان می دهد میانگیﻦ سنی آزمودنیهای شرکت کننده
در پژوهﺶ  22 /00 ±2/04سال ،میانگیﻦ قد 184/22 ± 0/45
سانتی متر و میانگیﻦ وزن آنها  14/22 ± 0/11بود.
جدول .3نتایج آماری گلوکز والکتات در دو گروه و دو مرحله
متﻐیر

آزمون

نوشابﻪ انرژی زا

دارونما

گلوکز
()mg/dl

قﺒﻞ از مسابقﻪ

0/21

0/26

بﻌد از مسابقﻪ

3/15

3/86

الکتات
()mg/dl

قﺒﻞ از مسابقﻪ 220/61 ± 08/95

213/33 ± 26/30

214/44±50/08

252/21 ± 22/66

بﻌد از مسابقﻪ
*سﻄح مﻌنی داری()p> 4/45

جدول فوق نشان میدهد کﻪ بیﻦ میزان گلوکز خون آزمودنیها در
گروه مﺼرف کننده نوشابﻪ انرژیزا نسﺒت بﻪ گروه دارونما ﺗفاوت
مﻌناداری وجود نداشت (  )p< 4/45و مﺼرف نوشابﻪ انرژیزا در
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رقابتی داشتند و طی ایﻦ مدت ،داروی خاصی جهت درمان و یا مﻜمﻞ
ورزشی مثﻞ ( نوشابﻪ یا شﻜالت انرژیزا) استفاده نمیکردند .در دو
مرحلﻪ آزمون کﻪ با فواصﻞ چهار روز صورت گرفت ،از آزمودنیها
درخواست شد کﻪ در طی روزهای انجام پژوهﺶ از مﺼرف نیﻜوﺗیﻦ،
الﻜﻞ و هر گونﻪ مواد محرك اجتناب کنند ( .)14همچنیﻦ از آزمودنیها
خواستﻪ شد ﺗا در طی مراحﻞ برگزاری آزمون بﻪ فﻌالیت بدنی روزمره
خود ادامﻪ دهند و در  20ساعت قﺒﻞ از شروع پروﺗﻜﻞ ﺗمریﻦ از انجام
فﻌالیتهای ورزشی شدید و آسیبزا و ایجاد هر گونﻪ ﺗﻐییر در رژیم
ﻏذایی پرهیز نمایند ( .)9در ایﻦ ﺗحقیق نیز از یک گروه آزمودنی
استفاده شد و نسﺒت ﺗﻐییرات مربوط بﻪ هرآزمودنی در دو مرحلﻪ انجام
آزمون(در قالب گروه کنترل و گروه ﺗجربی) بﻪ ثﺒت رسید و مورد
بررسی قرار گرفت .روش انجام ایﻦ ﺗحقیق از نوع نیمﻪ ﺗجربی و
کاربردی بود کﻪ در طی دو مرحلﻪ با فواصﻞ  0روز صورت گرفت .یک
روز قﺒﻞ از مسابقﻪ قد و وزن آزمودنیها با استفاده از قد سنج و ﺗرازوی
دیجیتال اندازهگیری شد و جهت ارزیابی میزان سالمت آنها از
پرسشنامﻪ ویژه ﺗندرستی استفاده گردید .درﺗمام مراحﻞ ﺗحقیق جهت
یﻜسان سازی ﺗﻐذیﻪ ،ﺗمام آزمودنیها بﻪ دنﺒال  12ساعت ناشتا ،بﻪ
صرف یک صﺒحانﻪ استاندارد میپرداختند ،محتوای انرژی صﺒحانﻪ
ﺗقریﺒا شامﻞ 344کیلوکالری بود کﻪ حدودا از  05گرم نان )یک کﻒ
دست (  05گرم پنیر سفید و یک لیوان آب جوش ﺗشﻜیﻞ شده بود
( .)30بﻌد از صرف صﺒحانﻪ در هر دو جلسﻪ بﻪ ﺗرﺗیب در زمانهای 14
دقیقﻪ قﺒﻞ از مسابقﻪ و  04 ،34 ، 24 ، 14دقیقﻪ پس از آﻏاز مسابقﻪ
نوشیدنی مﺼرف شد .ابتدا  14دقیقﻪ قﺒﻞ از آزمون از حجم استاندارد
شده  6میلی لیتر بﻪ ازای هر کیلوگرم وزن بدن نوشیدنی انرژیزا یا
دارونما مﺼرف شد ( .)10،34در ادامﻪ ،آزمودنیها در هر  14دقیقﻪ
شامﻞ دقیقﻪ های 04 ،34 ،24 ،14مقدار  2میلیلیتر بﻪ ازای هرکیلوگرم
وزن بدن نوشیدنی مﺼرف کردند ( .)28نوشیدنی انرژیزا درقالب
لیوانهای یک بار مﺼرف 254میلی لیتری بود و از سوی دستیاران
محقق از نوشیدن کﻞ حجم ﺗﻌییﻦ شده اطمینان حاصﻞ گردید،
همچنیﻦ از مﻜمﻞ پودر یویتامینث با ﻏلظت  2/5گرم در لیتر و سدیم
ساختاری با ﻏلظت 54میلی گرم در لیتر بﻪ عنوان دارونما استفاده شد،
علت انتخاب ایﻦ مﻜمﻞ عالوه برکنترل اثر دارونما ،جداسازی اثر
نوشیدنیها از ﺗأثیر دیگر عوامﻞ احتمالی مؤثر بر فرایند پژوهﺶ بود.
الزم بﻪ ذکر است کﻪ آزمودنیها حداقﻞ بالفاصلﻪ قﺒﻞ و بﻌد از انجام
هر جلسﻪ مسابقﻪ مقدار  5میلی لیتر خون از سیاهرگ بازویی برای
متﻐیرهای مورد نظر گرفتﻪ شد ( .)30نمونﻪ های خونی قﺒﻞ و پس از
اجرای آزمون ورزشی بﻪ وسیلة کارشناس آزمایشگاه اخذ و بﻪ منظور
ﺗهیﻪ سرم سانتریفیوژ و در دمای -14درجة سانتی گراد نگهداری شد.
در هر دو آزمون قﺒﻞ از مﺼرف نوشابﻪ و بالفاصلﻪ بﻌد از پایان آزمون
اقدام بﻪ اندازهگیری ضربان قلب با استفاده از ضربان سنج پوالر
( )Polar, electro, finlandشد .در خﺼوص ابزار و لوازم
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وهلﻪهای گوناگون ﺗمریﻦ باعث افت گلوکز و افت عملﻜرد آزمودنیها
شد .اما میزان الکتات در گروه مﺼرف کننده نوشابﻪ نسﺒت بﻪ گروه
دارونما بﻪ طور مﻌناداری کاهﺶ یافت ( .) p> 4/45
جدول  .4نتایج آماری آنزیمهای کبدی (  ALPو  ) ASTدر دو گروه
و دو مرحله
ALP
U/L
AST
U/L

آزمون

نوشابﻪ انرژیزا

دارونما

قﺒﻞ از مسابقﻪ
بﻌد از مسابقﻪ
قﺒﻞ از مسابقﻪ
بﻌد از مسابقﻪ

243/3 ± 1/5
241/5 ± 1/9
26/0± 4/0
21/5±4/3

222/3 ±2/5
228 ± 1/5
28/13 ± 4/5
36/43 ± 4/1

*سﻄح مﻌنی داری()p> 4/45

جدول  0نشان میدهد سﻄوح  ALPو  ASTبﻪ طور مﻌناداری در
گروه مﺼرف کننده نوشابﻪ نسﺒت بﻪ گروه دارونما کاهﺶ یافت (4/45
> )pکﻪ میتوان نتیجﻪ گرفت مﺼرف نوشابﻪ انرژیزا با بﻪ ﺗاخیر
انداختﻦ ﺗجمع  ASTو  ALPدر خون باعث بهﺒود عملﻜرد
ورزشﻜاران می شود .ضربان قلب آزمودنیها نیز در گروه نوشابﻪ
انرژیزا قﺒﻞ از مسابقﻪ  103ضربﻪ در دقیقﻪ بود و بﻌد از مسابقﻪ بﻪ
 182ضربﻪ در دقیقﻪ رسید ولی در گروه دارونما از  105ضربﻪ در دقیقﻪ
قﺒﻞ از مسابقﻪ بﻪ  185ضربﻪ در دقیقﻪ بﻌد از مسابقﻪ رسید کﻪ از نظر
آماری مﻌنادار نﺒود (.)p< 4/45
جدول  .5نتایج آماری ضربان قلب در دو گروه و دو مرحله
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آزمون
قﺒﻞ از مسابقﻪ
بﻌد از مسابقﻪ

نوشابﻪ انرژیزا
103
182

دارونما
105
185

بحث و نتیجهگیری
هدف از ایﻦ پژوهﺶ بررسی ﺗاثیر نوشابﻪ انرژیزای هایپ بر مقادیر
گلوکز خون ،شاخص خستگی ،ضربان قلب و آنزیمهای  ASTو
 ALPطی یک مسابقﻪ بسﻜتﺒال بود .ﺗا کنون مﻄالﻌات مختلفی در
مورد فواید نوشـیدنیهـای ورزشـی بـر بهﺒود عملﻜرد استقامتی با
شدتها و مدتهای مختلﻒ انجام شده است ( .)31شواهد موجود برای
حمایت از ضـرورت مﺼرف نوشابﻪهای ورزشی قﺒﻞ یـا در هنگـام
انجـام فﻌالیت ( )18کـافی نﺒـوده است .برخی پژوهﺶها نیز افزایﺶ
مقـادیر گلـوکز پالسما پس از مﺼرف نوشابﻪ ورزشی را گزارش کرده-
اند کﻪ با نتایج ایﻦ ﺗحقیق ناهمسو است ( Khanna .)23،32،35و
 Tarnopolskyهیﭻ ﺗفاوﺗی در مقدار گلـوکز خـون گـروه نوشـیدنی
و دارونمـا مـشاهده نﻜردند ( )25،39کﻪ با نتایج پژوهﺶ ،Kayo
 Khanna ،Whithamو  Lairdهمسو است (.)25،26،28،03
فرامرزی و همﻜاران ( )1394افزایﺶ ﻏیر مﻌناداری در الکتات خون
در گروههای دریافت کننده نوشیدنی انرژیزا نسﺒت بﻪ دارونما مشاهده
کردند ( .)2فروزش و همﻜاران ( )1394با مقایسﻪ اثر مﺼرف یک
نوشابﻪ انرژیزا با محلول قندی ساده بر ﺗوان بیهوازی ،شاخص
خستگی و الکتات خون کﻪ بر روی دانشجویان پسر رشتﻪ ﺗربیت بدنی

صورت گرفت ،نشان دادند مﺼرف رد بول نﻪ ﺗنها اثر مثﺒتی در مقایسﻪ
با یک محلول قندی ساده در بهﺒود ﺗوان بی هوازی و سﻄوح اسید
الکتیک خون ندارد ،بلﻜﻪ میﺗواند در موارد مذکور مضر نیز باشد (.)3
نتایج فوق با نتایج بﻌضی از ﺗحقیقات همسو ( )1،15،18،19و با نتایج
پژوهﺶ  Forbes ، Sanchoو همﻜاران Fry ،و همﻜاران و
 )19،24،22،00(Greerو همﻜاران و نتایج پژوهﺶ کنونی نا همسو
میباشد .در مورد ضربان قلب ،برخی محققـان ﺗفـاوﺗی در ضـربان
قلب بیﻦ گروه نوشیدنی و دارونما مشاهده نﻜرده انـد ( )33کـﻪ از ایﻦ
لحاظ با نتایج پژوهﺶ حاضـر همخـوانی دارد .مـﺼرف آب هنگام
فﻌالیت ورزشی ،کـم آبـی را کـاهﺶ داده و ضـمﻦ حفظ حجم خون
با کاهﺶ ضربان قلب و دمای بـدن ،سـﺒب افزایﺶ عملﻜرد میشود
( .)28نتایج پژوهﺶ حاضر با نتایج مﻄالﻌات ،Whitham ،Kayo
 Khannaو  Lairdهمسو است ( .)28،25،26،03رشیدلمیر و
همﻜاران ( )1392در بررسی اثر دو نوع شﻜالت مﻌمولی و انرژیزا طی
یک جلسﻪ فﻌالیت ورزشی بیهوازی بر برخی آنزیمهای کﺒدی و
فشارخون در زنان بسﻜتﺒالیست نشان دادند کﻪ مﺼرف شﻜالت انرژی-
زا با بﻪ ﺗاخیر انداختﻦ ﺗجمع  ASTو ALTدر خون باعث بهﺒود
عملﻜرد ورزشﻜاران میشود و شاید بتوان از ایﻦ گونﻪ مﻜمﻞها در
جهت افزایﺶ کارایی ورزشﻜاران در فﻌالیتهای ورزشی بهره گرفت.
هم چنیﻦ ایﻦ ﺗحقیق نشان داد فشارخون افراد دریافت کننده شﻜالت
انرژیزا بﻪ طور ناچیزی افزایﺶ یافت ( .)1نتایج ایﻦ ﺗحقیق با نتایج
ﺗحقیقات برخی از محققیﻦ دیگر ( )36،31،38کﻪ گزارش کردند
مﺼرف ﺗرکیﺒات نوشیدنی انرژیزا باعث افزایﺶ اجرا و کـاهﺶ
خسـتگی در آزمونهای ﺗناوبی شدید میشود همخوانی دارد و بـا
ﺗحقیقـات دیگـر ( )16،22کﻪ هیﭻ اثر نیروزایی از نوشیدنی انرژیزا
برروی اجرا در آزمونهای ﺗناوبی شدید گزارش نﻜردند همخوانی ندارد.
بوخار و همﻜاران ( )2412افزایﺶ مﻌناداری در سﻄوح  ASTو ALT
در موشهای مﺼرف کنندهی نوشیدنی انرژیزا را مشاهده نمود (.)20
از سویی دیگر ،ﺗاثیر مﻜمﻞ سازی کربوهیدرات ،باعث فراهمی انرژی
در دسترس عضالت اسﻜلتی میشود ،همچنیﻦ ایﻦ فرایند از ﺗخلیﻪ
ذخایر انرژی مورد نیاز جلوگیری کرده و فﻌالیت در آستانﻪ خستگی باال
با فراهمی انرژی ادامﻪ مییابد .نظریﻪهای دیگر در ارﺗﺒاط با افزایﺶ
ﻏلظتهای ATPکﺒدی کﻪ بﻪ وسیلﻪ مﺼرف کربوهیدرات ﺗحریک
شده ،میباشد ( .)25نتایج حاصﻞ از ایﻦ ﺗحقیق مشخص نمود کﻪ
مﺼرف نوشابﻪی انرژیزا هایپ ممﻜﻦ است با بﻪ ﺗاخیر انداختﻦ
ﺗجمع  ALP ,ASTباعث بهﺒود عملﻜرد ورزشﻜاران میشود و می
ﺗوان اینگونﻪ بیان کرد کﻪ از کنار هم قرار گرفتﻦ ﺗرکیﺒات نوشابﻪ
انرژیزا ،آبشاری از اﺗفاقات فیزیولوژیﻜی در بدن اﺗفاق میافتد کﻪ ایﻦ
مسئلﻪ باعث لمس کمتر عواملی چون آسیب و خستگی عضالنی می
شود اما عدم ﺗﻐییر در ضربان قلب و میزان گلوکز خون آزمودنیها در
پیﺶ و پس آزمون مشاهده گردید.
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Abstract
Background:

Today, due to the massive propaganda that energy drink manufacturers have made in order to increase athletes'
performance, this type of beverage has expanded among athletes at various levels. The purpose of this study
was to evaluate the effect of energy drinks on blood glucose, fatigue index, heart rate and liver enzymes (AST,
ALP) during a basketball match.
Methodology:

11 male basketball players (average age 22.44 ± 2.40 years, mean height 180.22 ± 4.05 cm, weight 70.22 ±
4.17 kg) were selected during two sessions (one session of energy drinking And another session of the placebo)
at the time of 10 minutes before the competition (6 ml / kg body weight), and then at 10, 20, 30 and 40 minutes
after the start of the competition (2 ml / kg body weight), Consumed energy drinks. 5 cc of blood were collected
before consuming energy drinks and immediately after the completion of the competition to assess blood
glucose levels, the index Fatigue, heart rate, and liver enzymes (AST, ALP) were collected and analyzed
statistically. For data analysis, a Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data
and the measured varibles were compared in the pre and post stages by independent t-test A significant level
of (p <0.05) was considered.
Results:

The findings of this study showed a significant decrease in fatigue index, AST and ALP levels in the energy
drink recipient group before and after the competition. However, the information obtained from heart rate and
blood glucose levels in subjects was not significant in spite of relative changes. * Significant level of p <0.05.
Conclusion:

The results of this study showed that ergogenic compounds in energy drinks, by delaying the accumulation of
ALP and AST in the blood, increased the time to reach fatigue and improve athlete's performance, but there
was no significant effect on blood glucose and heart rate in subjects. It is recommended to use energy drinks
prior to the start of the competition or in the final stages of the activity to improve the performance of athletes.
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