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  :چکیده

هاي غذایی، داروهاي خوراکی یا تزریقی حتی مواد ممنوعه از  هاي مختلفی از انواع مکمل بسیاري از افراد باانگیزه

 قرار تأثیر تحت را ها¬آن فعالیت تواند¬کنند.که می ، استفاده می(WADA)سوي سازمان ضد دوپینگ جهانی 

 7و  3، 1یه کریستال، سفید رنگ و تلخ مزه به نام باشد، کافئین ماده اي شب ها کافئین می مکمل این از یکی. دهد

ي  واسطه بعنوان یک عامل نیروزا به کافئین  .است O2 N4 H10 C8 تري متیل گزانتین و با فرمول شیمیایی

ح عملکرد ورزشی سط ارتقاي براي ورزشی هاي¬فعالیت در ها¬سازوکار عمل روي آزادسازي کاتکوالمین

افزایش اسیدهاي  باعث کافئین مکمل مصرف که رسیدند نتیجه این به محققان). 2(شود¬ورزشکاران توصیه می

 بدنی هاي¬چرب آزاد و کاهش گلیکولیز و الکتات خون شده و متعاقباً باعث به تأخیر افتادن خستگی در فعالیت

ی به دو گروه نفر از دانشجویان پسر غیر ورزشکار سالم به شکل تصادف 30تعداد  .شود¬می فرسا طاقت و سنگین

 در. آمد عمل به ها¬مکمل و دارونما تقسیم شدند. آزمون در دو مرحله با فاصله زمانی یک هفته از آزمودنی

دستگاه نوارگردان تحت کنترل کامپیوتر پروتکل بروس  روي بر گروه دو هر هاي¬آزمودنی آزمون¬پیش مرحله

 6 مکمل گروه هاي¬آزمودنی اصلی، آزمون اجراي از قبل ساعت یک آزمون پس ي¬را اجرا کردند و در مرحله

گرم کافئین به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدنشان و گروه دارونما نیز همزمان به همان میزان نشاسته در  میلی

لیتر آب دریافت کردند و دقیقا همان آزمون هاي پیش  میلی 200 با همراه شکل یک اي ژله هاي¬کپسول

 روي بر ساز¬و بعد از مصرف قرص کافئین از طریق فعالیت ورزشی درمانده قبل .آزمون را تکرار کردند

نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه مکمل و دارونما نشان  .شد گیري اندازه ها¬آزمودنی V-Slopeتردمیل، 

 اي¬تفاوت معناداري در سطح زیر منحنی فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه گونه¬داد که هیچ

 در تولیدي کربن اکسید¬و دي مصرفی اکسیژن حجم در توجهی قابل افزایش یک اینکه با ندارد، وجود

  .نشان داده شد بیشینه و هوازي¬بی ي¬آستانه هوازي، ي¬آستانه

  اي¬مکمل کافئین، ایزوکپنیک بافري، هیپوکپنیک پرتهویه کلمات کلیدي:

  

  مقدمه



هاي ورزشی عالوه بر اینکه یک فعالیت مناسب در بین ورزشکاران است در افراد امروزه شرکت در فعالیت

هاي یکی از بخش .شودباال بردن سطح سالمت و آمادگی جسمانی توصیه می منظور بهسنین مختلف نیز 

کارکرد  جز بهعملکرد وابسته  درواقعتنفسی است.  - هاي ورزشی سیستم قلبیتأثیرگذار بدن در فعالیت

هاي مختلفی از انواع  یزهباانگبسیاري از افراد  ).1اصلی تنفسی، قلبی عروقی و سیستم عضله اسکلتی است (

 1یجهانهاي غذایی، داروهاي خوراکی یا تزریقی حتی مواد ممنوعه از سوي سازمان ضد دوپینگ  مکمل

)WADAها که  مکمل یکی از این. رار دهدیر قتأثها را تحت تواند فعالیت آنکنند.که می )، استفاده می

ورزشی بهبود عملکرد  منظور بهاي  امروزه در سطح جهان توسط بسیاري از ورزشکاران آماتور و حرفه

 تري 7 و 3 ،1 نام به تلخ مزه و رنگ سفید کریستال، شبیه اي ماده کافئین باشد، شود کافئین می استفاده می

 برخی شکالت و چاي، قهوه، در ماده این .است O2 N4 H10 C8 شیمیایی فرمول با و گزانتین متیل

ي سازوکار عمل روي آزادسازي  واسطه بهیک عامل نیروزا  نوانبع کافئین  .شود می یافت ها نوشیدنی

). 2شود(هاي ورزشی براي ارتقاي سطح عملکرد ورزشی ورزشکاران توصیه میها در فعالیتکاتکوالمین

که مصرف مکمل کافئین باعث افزایش اسیدهاي چرب آزاد و کاهش  محققان به این نتیجه رسیدند

هاي بدنی سنگین و گلیکولیز و الکتات خون شده و متعاقباً باعث به تأخیر افتادن خستگی در فعالیت

 یعروق - یقلب ،آثار ین،کافئ دهد میوجود دارد که نشان  اي گسترده مطالعات) 3شود (می فرسا طاقت

بر فازهاي  کافئین یاري حادتأثیر مکمل تعیین پژوهش، این هدف از . بنابراین،دارد یزن يگوناگون و متضاد

  .بود مردان غیرفعالاي در ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه

  

  روش شناسی تحقیق

نفر از دانشجویان پسر غیر ورزشکار سالم فاقد هر گونه بیماري تاثیرگذار بر تحقیق  30تعداد 

متر، درصد چربی سانتی83/173 ±06/8کیلوگرم، قد  44/70±76/9سال، وزن78/20±66/1سن(

نفر گروه  15نفر گروه تجربی و  15به شکل تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما (  ) 34/20/ 06/4±

 از مقدماتی هاي گیري ابتدا اندازه ها، آزمودنی توسط رضایتنامه فرم امضاي از پس .کنترل ) تقسیم شدند

 هرگونه انجام ها از آزمون از تمامی قبل ساعت 72  بود، شده خواسته ها آزمودنی از .آمد عمل به ها آن

در  .ها به عمل آمدزمانی یک هفته از آزمودنی فاصله باآزمون در دو مرحله .نمایند خودداري شدید فعالیت

روي دستگاه نوارگردان  هاي هر دو گروه بدون مصرف هیچ نوع دارویی برآزمون آزمودنیمرحله پیش

اجراي  از ساعت قبل یک آزمون پسي تحت کنترل کامپیوتر پروتکل بروس را اجرا کردند و در مرحله

کافئین به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدنشان و گروه  گرم میلی 6هاي گروه مکمل آزمون اصلی، آزمودنی

 آب لیتر میلی 200 با همراهشکل  له اي یکهاي ژدر کپسول دارونما نیز همزمان به همان میزان نشاسته

 نشسته وضعیت در ساعت یک به مدت خون در کافئین غلظت رسیدن حداکثر به براي و کردند دریافت

                                                             
1. The World Anti-Doping Agency 



 .کردند تکرار را آزمون هاي پیش آزمون همان دقیقا کردن گرم دقیقه 5 از پس و بردند سر به صندلی روي

 V-Slopeساز بر روي تردمیل، فعالیت ورزشی درماندهقبل و بعد از مصرف قرص کافئین از طریق 

  گیري شد. ها اندازهآزمودنی

  

  یافته ها

 اي در دو گروه مکمل و دارونمامیانگین و انحراف معیار فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه - 1جدول 

  

  بحث و نتیجه گیري

-بر فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه کافئین یاري حادتأثیر مکمل تعیینهدف از این پژوهش 

گونه نتایج تحلیل کوواریانس بین دو گروه مکمل و دارونما نشان داد که هیچبود.  مردان غیرفعالاي در 

اي وجود ندارد، با تفاوت معناداري در سطح زیر منحنی فازهاي ایزوکپنیک بافري و هیپوکپنیک پرتهویه

ي هوازي، اکسید کربن تولیدي در آستانهیک افزایش قابل توجهی در حجم اکسیژن مصرفی و دياینکه 

 فیزیولوژیکی غلظتهاي در کافئین میکنند پیشنهاد شواهد از برخی هوازي و بیشینه نشان داده شد.ي بیآستانه

 و موسوي یافته هاي).4( .میکند ایجاد آدنوزین گیرنده هاي مهار طریق از را نیروزایی اثرات سمی، غیر

 و تمرین پایان قلب ضربان مصرفی، اکسیژن حداکثر بر کافئین مصرف که دادند ) نشان1390همکاران (

 بررسی تأثیر دنبال به )1387( همکاران و ). دمیرچی5نداشت( داري معنی تأثیر تمرین پایان فشارخون

 داد وزن، نشان اضافه داراي افراد در استراحت و بیشینه زیر فعالیت هنگام در فشارخون بر کافئین مصرف

 در افزایش معناداري موجب مصرفی اکسیژن حداکثر % 63 شدت با گردان نوار روي دویدن دقیقه 13 که

 فعالیت در پایان اما، .شد استراحت حالت در شریانی فشارخون میانگین و دیاستولی و سیستولی فشارخون

 داري تفاوت معنی گروه دو قلب ضربان در چنین، هم . نبود دار معنی دارونما و تجربی گروه بین تفاوت

هاي مختلف هاي قبلی تا حدودي مشکل است زیرا مطالعههاي حاضر با یافتهمقایسه یافته ).6نشد( مشاهده

اند. هاي مختلف استفاده کردهاز مقدار دوزهاي مختلف کافئین، نوع  و شدت تمرین متفاوت و آزمودنی

رسد تحقیقات  بیشتري در این زمینه به نظر می  است متفاوت دیگر فرد فردي به ازهمچنین تأثیر کافئین 

  .الزم است

  علمی پژوهش –پیام اجرایی

  هاگروه  هاشاخص
قبل از مصرف 

  کافئین

بعد از مصرف 

  کافئین
 سطح معنی داري

 فاز ایزوکپنیک بافري

 (متر مکعب)

 مکمل

  دارونما

22/1 ± 37/2  

02/2 ± 48/3  

67/0 ± 92/2  

69/1 ± 17/2 
574/0 

  ايفاز هیپوکپنیک پرتهویه

 (متر مکعب)

  مکمل

  دارونما

08/1 ± 91/2 

57/0 ± 27/2  

67/1 ± 04/2  

76/1 ± 43/2  
368/0  



پردازند مقدار مذکور می ي هرچه بهتر شدن تندرستی به فعالیت نظر به اینکه افراد غیر ورزشکار با انگیزه

فراخوانی اسیدهاي چرب آزاد بعنوان سوخت عضالنی مفید باشد. لذا با توجه باینکه تواند در کافئین می

شود جوانب احتیاط در نظر گرفته باشد توصیه میهاي افراد به یک مقدار مصرف کافئین متفاوت میواکنش

  شود.

  ايمکمل کافئین، ایزوکپنیک بافري، هیپوکپنیک پرتهویه واژگان کلیدي:

 
Abstract 
Purpose of this study was to investigate the effects of acute  supplementation with caffeine  on the isocapnic 
buffering and hypocapnic hyperventilation phases in sedentary  young  men. Thirty male healthy non-athletic 
students(Age 20.78 ± 1.66 yrs, Height 173.83 ± 8.06 cm, Weight 70.44 ± 9.76 kg)  were randomly divided into 
supplementary and placebo groups. The study was conducted in two stages with an interval of one week.in pre-
test the subjects of both groups performed the protocol on a computerized treadmill without taking any drugs. In 
the post-method one hour before the main test, the supplementary group subjects were provided with 6mg of 
caffeine per kilogram of body weight and the placebo group were provided with the same amount of starch. V-
Slope was measured with the respiratory gas analysis system for estimating the isocapnic buffering and 
hypocapnic hyperventilation phases. Under curve surface area was estimated using of integration function. 
Analysis of covariance (ANCOVA) aimed to control the pre-test scores as a covariate was used to analysis the 
data. Results indicated that acute  caffeine supplementation despite of positive effects on the aerobic and 
anaerobic thresholds as well as the peak values, has no a significant effect on isocapnic buffering and 
hypocapnic hyperventilation phases. Based on the results we can conclude that presumably acute 
supplementation of caffeine shifts the isocapnic buffering and hypocapnic hyperventilation area to the right side 
and delay fatigue which has to be studied in the future. 
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