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 چکیده:

بررسي تأثیر مصرف كافئین بر ، از تحقیق حاضر هدف 

كرده مردان تمرين max2VOها و الكترولیت -تعادل مايعات

كرده مرد تمرين 54: بدين منظور روش تحقیقباشد. مي

كیلوگرم؛ قد:  10/70±43/8؛ وزن: سال 89/20±31/1)سن: 

درصد؛  24/9±43/3متر؛ درصد چربي: سانتي 65/5±7/174

max2VO :99/16±5/52 صورت لیتر/ كیلوگرم/ دقیقه( بهمیلي

نفري  18در سه گروه  max2VOاز نظر هاي جورشده نمونه

فنجان قهوه،  3 هاآزمودنيروز  5قرار گرفتند. براي 

-گرم كافئین در روز مصرف كردند )مرحلهمیلي 258معادل 

سازي(. در روزهاي ششم و هفتم )مرحله آزمون( عادلي مت

فنجان قهوه در روز،  8و  3هاي سه گروه صفر، آزمودني

گرم كافئین در روز میلي 688و  258ترتیب معادل صفر، به

ها هیچ مصرف كردند. در مدت اين هفت روز، آزمودني

دار ديگري مصرف نكردند. در صبح روز ششم ي كافئینماده

گیري، نمونه خون ها اندازه، وزن بدن آزمودنيو هشتم

گیري هماتوكريت، هموگلوبین، سديم و براي اندازه

آنها با  max2VOشده و  گرفتهپتاسیم سرم از آنها 

گیري فاكس برآورد شد. اندازه معادلهاستفاده از 



 max2VOها و هاي مايعات بدن، الكترولیتتغییرات شاخص

له شده مصرف كافئین، بوسیترلها در سه سطح كنآزمودني

( و آزمون تعقیبي Manovaآزمون تحلیل واريانس چندگانه )

مورد تجزيه و تحلیل  (05/0P)داري توكي در سطح معني

تغییرات درصد حجم پالسمايي در سطح  :نتایج قرار گرفت.

 258نسبت به سطح مصرف  (روز /گرممیلي)مصرف صفر 

اري نشان داد. میانگین دافزايش معنيگرم/ روز( میلي)

 گرم/ روز( میلي)ها در سطح مصرف صفر وزن بدن آزمودني

 داري نشان داد.نسبت به دو سطح ديگر افزايش معني

گرم/ روز( میلي) 258سديم سرم خون در سطح مصرف  غلظت

 داري نشان داد. درنسبت به دو سطح ديگر افزايش معني

مصرف كافئین پتاسیم سرم خون بین سطوح مختلف  غلظت

 برآورد شده به دو max2VO. داري مشاهده نشدتفاوت معني

، گرم/ روز(میلي) 688شكل مطلق و نسبي در سطح مصرف 

داري نشان داد. نسبت به دو سطح ديگر كاهش معني

مصرف كافئین موجب كاهش مايعات بدن،  :گیرينتیجه

افزايش غلظت سديم سرم خون و احتماال افزايش دفع سديم 

شود و تأثیري بر غلظت برآورد شده، مي max2VOكاهش  و

 پتاسیم سرم خون ندارد.
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 مقدمه

دنیاي امروز، دنیاي پیشرفت بوده و جهان علم با سرعتي 

انگیز در حال حرکت است. در اين میان تربیت بدني و شگفت

علوم ورزشي از اين جريان مستثني نبوده و روند تکاملي 

لم تربیت بدني به عنوان يک ع. گذارندخود را پشت سر مي

نیاز به ارتباط و همکاري تنگاتنگ با ساير علوم دارد. 

پويايي خود را  در سايه اين ارتباط است که تربیت بدني،

تر شده و زير تر و پیشرفتهحفظ کرده، روز به روز گسترده

-هاي جديدي در اين حیطه، موجوديت خود را اعالم ميشاخه

نهايي دارند. امروزه ديگر تمرينات شديد و مستمر به ت

تواند موفقیت ورزشکار را تضمین نمايد، بلکه ضرورت نمي

دارد ورزشکاران و مربیان آنها اطالعات نسبتًا کاملي 

ي علوم ديگر و عوامل تـأثیرگذار بر عملکرد درباره

کار گیرند. از جمله ورزشکاران کسب کنند و آنها را به

عواملي که مکمل تمرين و استعداد ذاتي بوده و براي 

-توان به دانش در زمینهستیابي به موفقیت نقش دارد، ميد



شناسي، فیزيولوژي، بیومکانیک، اصول تمرين، طب هاي روان

 ... اشاره کرد.ه وورزشي، تغذي

هاي کوشند تا هر چه بیشتر از برنامهجوامع مختلف مي

هاي صحیح ورزشي به تربیت بدني و ارتباط آنها با تغذيه

د. موضوع تغذيه قبل و در حین نحو احسن استفاده کنن

هاي ورزشي از جمله موضوعات قابل توجه محققان و فعالیت

دانشمندان علوم ورزشي و دارويي و پزشکي بوده است 

 (.1375 )محروقي،

، يروزا به منظور عملکرد بهتر ورزشین يکمک ييمواد غذا

-يانتظار م ييم متعادل غذايک رژيفراتر از آنچه که از 

 يمختلف يهان مواد به شکليا يشوند. اثرگذاريرود مصرف م

ي در عضله، افزايش انرژ يریش بکارگياز جمله افزا

فرآيندهاي سوخت و سازي آزادسازي انرژي از عضالت، بهبود 

 (.1387گیرد )دهخدا، کنترل عصبي و... صورت مي

اي است که توسط ورزشکاران زيادي به صورت ماده 1کافئین

طور وسیعي مورد . آثار کافئین بهشودروزانه مصرف مي

مطالعه و بررسي قرار گرفته و تأثیر آن بر عملکرد و 

هاي ورزش قرار گرفته متابولیسم مورد توجه فیزيولوژيست

است. کافئین مشهورترين محرکي است که به طور مکرر در 

شود. بدون شک قهوه مهمترين منبع مصرف سطح جهان مصرف مي

دهد. نقش چاي نیز در ا تشکیل ميي ما رکافئین روزانه

برونس، به تأمین کافئین مصرفي تا حدودي قابل توجه است )

 (.1385، محبينقل از

ي نیروزا در بین کافئین به طور وسیعي به عنوان يک ماده

ي مشترک شود. در عین حال يک توصیهورزشکاران استفاده مي

، ريکاي آمتوسط انجمن پزشکي، فیزيولوژي ورزشي و تغذيه

کند، دلیل اين افراد را از مصرف مفرط کافئین منع مي

هاي تواند پاسخزدايي کافئین است که ميامر، اثرات آب

مختل کند. دفع آب در طي ورزش در گرما و  فیزيولوژيک را

هاي گرمايي را افزايش همچنین در شرايط ديگر، خطر بیماري

 (.2003، 2يروتدهد )مي

                                                 
1. Caffeine 
2. Roti   2. Maughan   3. Trimethylxanthine 



ف کافئین به افزايش تولید ادرار در زمان استراحت، مصر

انجامد، بنابراين پیشنهاد شده است ورزشکاران مي

کنند و ممکن است با استقامتي که در گرما رقابت مي

به رو شوند،  آبي يا کاهش عملکرد رو مافزايش میزان ک

 .(1385، محبيبرونس، به نقل از) کافئین مصرف نکنند

و بنابراين کار قلب دهد آبي حجم پالسما را کاهش ميکم

بايد افزايش يابد تا عضالت فعال، از مواد مغذي برخوردار 

شوند. همچنین آب براي تولید عرق و دفع گرما ضروري است. 

تواند توانايي ورزشکار براي تنظیم از اين رو کم آبي مي

دماي بدن را دچار اختالل کند. سرانجام کم آبي غلظت 

-و تولید ادرار را کم ميها را افزايش داده الکترولیت

که باشد ضربان  يلی، کاهش آب بدن به هر دلي. از طرفکند

نه، یشیربيت زیقلب را در زمان استراحت و در زمان فعال

 max2VOن کاهش آب احتماالً سبب کاهش یو همچن دهديش ميافزا

 .(1385 گائیني، ؛1384، ي)بلبل شودمي

ت تا تأثیر ريزي شده اسبر اين اساس تحقیق حاضر طرح

ها و مصرف کافئین را روي تعادل مايعات و الکترولیت

max2VO .مورد بررسي قرار دهد 

 تعریف مسئله

در ورزش گسترده بوده و کمتر  ييغذا يهامصرف مکمل

از مراحل  يافت که الاقل در برخيتوان يرا م يورزشکار

ش نکرده يرا آزما ييا چند مکمل غذايک يخود  يورزش يدوره

 (.1380 زاده،به نقل از فرج ،2)موگان باشد

 يایاست که در دن يين داروهايتراز گسترده يکين یکافئ

 يهايدنی، نوشين ماده در قهوه، چايشود. ايامروز مصرف م

ن یشود. کافئيافت مي يير مواد غذاي، شکالت و ساير الکلیغ

است و آثارش مثل آثار  يمرکز يستم عصبیک ماده محرک سي

سال گذشته،  35 يتر است. در طفیضع يها، ولنیآمفتام

است  هدهنده عملکرد استفاده شدشيک افزايعنوان ن بهیکافئ

 (.1382، ينی)گائ

است و در بدن انسان  3نیگزانتلیمتيب تریک ترکين یکافئ

عنوان ن ماده را بهيتوان اين ميشود، با وجود ايد نمیتول

از  يکيرا ي، زروزا در نظر گرفتین ياهيک کمک تغذي



 باشديژه قهوه ميوج بهيرا يدنین نوشيچند يعیبات طبیترک

 (.2004)موگان، 

-اند، در انواع ورزشکنترل شده يخوبکه به يمطالعات علم

 ياگسترده ي( و در دامنهيسواردن و دوچرخهيها )مانند دو

-ن را ثابت کردهیکافئ يزاييت، اثر انرژیفعال يهااز شدت

-مهین يهاژه رشتهيودوندگان به يرسد، برايم نظراند. به

د و مؤثر باشد )موگان، ین مفیاستقامت و استقامت کافئ

2004.) 

 يهانيتمر يط ييروزاین از نظر کمک به نیتوجه به کافئ

شگاه يانجام شده در آزما يدر ابتدا توسط کارها ياستقامت

سواران رونق گرفت. دوچرخه 1970اواخر دهه  در 3کاستیل

و  يخود را تا سرحد خستگ يسوارده زمان دوچرخهيورز

 75( از max2VO) يژن مصرفیدرصد حداکثر اکس 80با  يواماندگ

 330قه به دنبال مصرف یدق 96قه در مصرف دارونما تا یدق

 ياز مطالعات رو يش دادند. تعدادين افزایگرم کافئيلیم

 6تا  4مدت کوتاه يهاتید آنرا بر فعالین، اثرات مفیکافئ

ثابت دو ساعته  يک آزمون ورزشينشان دادند. در  ياقهیدق

ن يده شد. در ايبر کل کار انجام شده د يز اثر مثبتین

ن سطح یگر نشان داده شد که کافئيمطالعه و مطالعات د

موگان، به نقل از دهد )يش ميچرب خون را افزا يدهایاس

 (.1380زاده، فرج

ن یکافئ ييروزایر نیثکه ممکن است در تأ ييهاسمیمکان

ه ياند: نظرشده يبندمیتقس يه کليم باشند، در سه نظریسه

 ييروزایاثرات ن يکیح متابولیا توضيک یه کالسياول، نظر

ش ياست که شامل افزا ينات استقامتيتمر ين در طیکافئ

باشد. يم يون مواد قندیداسیو کاهش اکس يون چربیداسیاکس

بر عملکرد در عضالت  نیم کافئیه دوم، اثر مستقينظر

دارد که يه سوم اظهار ميکند و نظريرا مطرح م ياسکلت

از دستگاه  ييهام بر بخشین اثر خود را بطور مستقیکافئ

به نقل از  کند )موگان،ي( اعمال مCNS) يمرکز يعصب

 (.1384 ،يجانیعل

                                                 
3. Costill   2. Raberkes 



هم دارد که مصرف آن را در  ين اثرات جانبیکافئ

، يخوابين اثرات شامل بيا ند،کيورزشکاران حساس محدود م

ش يآن و افزا يزيک دستگاه گوارش و خونريسردرد، تحر

(. مشکل 1384، يجانیموگان، به نقل از علباشد )يادرار م

ن ين اثر ادرارآوار بودن آن است. ایمصرف کافئ ياصل

 يا برايا مرطوب يط گرم یت در محیفعال ياجرا يواکنش برا

-د گسترش کميرا موجب تشديت، زساز اسمشکل يت طوالنیفعال

(. 1385م، یبه نقل از ابراه، 3شود )رابرکزيم يآب

ن مطرح شده است که مصرف آن ممکن است قبل و ین چنيبنابرا

موگان، به نقل از ن ورزش موجب کاهش آب بدن شود )یدر ح

 (.1384، يجانیعل

عات يتعادل ما ين روینه آثار کافئیدر زم ياديمطالعات ز

 يج متفاوتينتا يها صورت گرفته که داراتیو الکترول

فنجان قهوه  6ق نشان داده شد که مصرف یک تحقيهستند. در 

ش يساعت، منجر به افزا 24ن در یگرم کافئيلیم 642شامل 

 7/2ک کاهش يعات و يما يجه تعادل منفیدفع ادرار و در نت

که دفع  يجاد شد در حاليآب بدن ا يزان کلیدر م يدرصد

 يدرصد 28و  66ش يب افزایم به ترتیم و پتاسيدس يادرار

 (.1997، 4برتولد -وهاوسریرا نشان داند )ن

 يهايدنیاثرات مصرف نوش يمشابه که رو يادر مطالعه

چ یزان دفع آب انجام گرفت. هیدار متفاوت، بر منیکافئ

 يهايدنین نوشیزان کاهش آب بیدر م يداريتفاوت معن

 يگريق دی(. دو تحق2000، 2نیجمتفاوت مشاهده نشد )گراند

بدن را  يعات و دمايتعادل ما ين رویکه اثرات مصرف کافئ

ن تحت یقرار داند، نشان دادند که مصرف کافئ يمورد بررس

عات بدن را برهم يرسد تعادل مايط مطالعه به نظر نميشرا

ن داشته يتمر ياجرا يبدن ط يش دمايدر افزا يا اثريزده 

نکه مصرف ين ای( و همچن1990ان، و همکار 3باشد )فالک

-يا دما نميها تیآب و الکترول يتعادلين منجر به بیکافئ

ن یکافئ ييروزایات نیشود و دفع آب بدن در تضاد با خصوص

عات و ي(. تعادل ما2007و همکاران،  4است )آرمسترانگ

                                                 
4. Neuhauser- Berthold   2. Gradjean   3. Falk   4. Armstrong   5. Rehrer 



ن حفظ يا و عالوه بر ينه ورزشیها در عملکرد بهتیالکترول

 (.2001، 5اند )رهررشناخته شده يوامل مهمعنوان عبه يسالمت

 يو کوفتگ يت به گرفتگیکاهش آب بدن در هنگام فعال

ن عوارض دفع یانجامد. کاهش حجم پالسما از اوليم يعضالن

قرمز  هایشود حجم گلبوليش از حد آب بدن است که باعث میب

 يرسانژنیت اکسیده شوند، لذا قابلیافته و چروکيکاهش 

ژن یق سبب کاهش حداکثر اکسين طريافته و به ايآنها کاهش 

شاخص  max2VO(. 1381شوند )رمضانپور، ي( مmax2VO) يمصرف

است و ورزشکاران با توجه  يتنفس -يقلب ياز آمادگ يمعتبر

ن ياز زمان تمر يخود بخش قابل توجه ياز رشته ورزشیبه ن

دهند يت اختصاص مین قابليا حفظ ايش يخود را به افزا

 (.1383، ي)رجب

م یم و پتاسيمانند سد ييهاتیگر دفع الکترولياز طرف د

ها، قلب، هیدر کار کل يبه همراه آب بدن سبب اختالالت

ن یو از ب يباز -دی، برهم خوردن تعادل اسيانقباضات عضالن

 (.1381خواهد شد )رمضانپور،  يرفتن احساس تشنگ

 زین که ذکر شد و نیکافئ ييروزایبا توجه به آثار ن

ل ين مردم و ورزشکاران به دالیت داشتن مصرف آن در بیعموم

ن با توجه به آثار یو همچن ،يگوناگون مخصوصًا رفع خستگ

شده  يزيرق حاضر طرحیدار، تحقنین و مواد کافئیمدر کافئ

ن بر یا مصرف کافئيپاسخ دهد که آ ين سوال اساسيتا به ا

مردان  در max2VOبدن و  يهاتیعات، الکتروليتعادل ما

 دارد؟ يریکرده تاثنيتمر

 

 فرضیات 

پس  ،کردهنيمردان تمر ييدرصد حجم پالسمابین تغییرات  -1

-يفاوت معنتکافئین ی شدهکنترلسه سطح  مصرفدو روز  از

 دارد.وجود  يدار

کرده، پس از دو روز بین تغییرات وزن مردان تمرين -2

ري وجود دافاوت معنيتی کافئین شدهمصرف سه سطح کنترل

 .دارد

پس  ،کردهسرم خون مردان تمرين غلظت سديمبین تغییرات  -3

-فاوت معنيتی کافئین شدهاز دو روز مصرف سه سطح کنترل

 .داردداري وجود 



 ،کردهسرم خون مردان تمرين غلظت پتاسیمبین تغییرات  -4

فاوت تی کافئین شدهپس از دو روز مصرف سه سطح کنترل

 .ردداداري وجود معني

( مردان max2VO) بین تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفي -5

ی کافئین شدهپس از دو روز مصرف سه سطح کنترل ،کردهتمرين

 .داردداري وجود فاوت معنيت

 ضرورت تحقیق

زا يک کمک انرژيعنوان به ين به شکل عمومیکافئ چون

 يدر دسترس عموم است و مدت يشود و به فرآوانياستفاده م

ک یالمپ يالمللنیته بیست مواد ممنوعه کمیه از لاست ک

ت ی(، محبوب2007حذف شده است )آرمسترانگ و همکاران، 

آثار  يدا کرده است. از طرفین ورزشکاران پیب يشتریب

و  يها به خصوص استقامترشته يبرخ يآن برا ييروزاین

موگان، ده است )یقات به اثبات رسیشتر تحقیمدت در بيطوالن

ن يد از اين حال نباي(. با ا1384، يجانیز علبه نقل ا

ن مدر بوده و سبب کاهش آب بدن یم که کافئينکته غافل شو

 (.1385، محبيبرونس، به نقل ازشود )يم

و قهرمانان  يورزش يهاستيولوژيزیه، فيمتخصصان تغذ

کنند که ورزشکاران از مصرف يشنهاد میکرده عمومًا پنيتمر

ک ماده ادرارآور است و يرا آن ين اجتناب کنند، زیکافئ

ها و تیر در تعادل الکترولیی، تغييزداش آبيسبب افزا

 (.2007شود )آرمسترانگ و همکاران، يبدن م يش دمايافزا

ش از حد آب بدن ین عوارض دفع بیکاهش حجم پالسما از اول

افته و يشود حجم گلبول قرمز کاهش ياست که باعث م

افته يآنها کاهش  يرسانژنیاکست یده شوند، لذا قابلیچروک

( max2VO) يژن مصرفیق سبب کاهش حداکثر اکسين طريو به ا

 (.1381شوند )رمضانپور، يم

با توجه به نکات ذکر شده، ورزشکاران هنگام مسابقات 

در مورد مصرف  يسازنات آمادهيتمر يا در دورهي يورزش

صوص ن مواد به خيا اجتناب از مصرف ايدار و نیمواد کافئ

شنهادات یو قهوه با پ يج مانند چايرا يهايدنینوش

وجود تناقضات فرآوان در  يروبرو هستند. از طرف يمتفاوت

ر مصرف یزان تأثیم يرو يانکه مطالعهيو ا يمطالعات علم

بر تعادل  يدار در دو روز متمادنیج کافئيرا يهايدنینوش



رت ران صويحداقل در ا max2VOها و تیعات، الکتروليما

-يق مشخص مین تحقيا يت و ضرورت اجراینگرفته است، اهم

 شود.

 يهدف کل

ن یر مصرف کافئیتأث يبررس ،ن طرحيا ياز اجرا يهدف کل

ها تیعات، الکتروليج بر تعادل مايرا يهايدنیبه شکل نوش

 کرده است.نيدر مردان تمر max2VOو 

 ژهیاهداف و

 ،کردهتمريندرصد حجم پالسمايي مردان  راتیین تغییتع -1

 .كافئینی شدهكنترل مصرف سه سطح پس از دو روز

پس از دو روز  ،کردهتغییرات وزن مردان تمرين تعیین -2

 ی كافئین.شدهمصرف سه سطح كنترل

 ،کردهسرم خون مردان تمرين غلظت سديم راتیین تغییتع -3

 ی كافئین.شدهپس از دو روز مصرف سه سطح كنترل

-مردان تمرين سرم خون غلظت پتاسیمرات یین تغییتع -4

 ی كافئین.شدهپس از دو روز مصرف سه سطح كنترل ،کرده

مردان  (max2VO) رات حداکثر اکسیژن مصرفيیین تغییتع -5

ی شدهپس از دو روز مصرف سه سطح كنترل ،کردهتمرين

 كافئین.

 واژگان ياتیو عمل يف نظریتعار

-لیمتيتر يزومرهايشیمیايي آلي و از ا بیک ترکين: یکافئ

شود، با وجود يد نمیاست و در بدن انسان تول 5نیگزانت

روزا ین ياهيک کمک تغذيعنوان ن ماده را بهيتوان اين ميا

 يدنین نوشيچند يعیبات طبیاز ترک يکيرا يدر نظر گرفت، ز

 .باشديژه قهوه ميويج بهرا

 هاي مايع داخل( بین قسمتTBW) 2كل آب بدن :عات بدنيما

( توزيع شده ECF:35%( و مايع خارج سلولي )ICF:65%سلولي )

( و ISF) 3بافتياست. مايع خارج سلولي شامل مايع میان

 .باشدمي ي خونپالسما

قرمز  يهاحجم پالسما: حجم گلبولدرصد ت و يهماتوکر

 يهات همان نسبت گلبوليهماتوکرعبارت ديگر بهمتراکم، 

حجم پالسما با تفاضل میزان درصد . باشديقرمز به کل خون م
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آيد که میزان درصدي مايع خون بدست مي 100هماتوکريت از 

 شود.بافتي محسوب ميباشد. پالسما جزئي از مايع میانمي

كه  يژنیحداكثر مقدار اكس (:max2VOژن مصرفي )حداكثر اكسی

افت كرده و سپس جهت يتواند از اتمسفر دريموجود زنده م

 .منتقل و مصرف کندها مصرف به بافت

، ميق سدین تحقيها در اتی: منظور ازالکترولهاتیالکترول

را آنها در بدن به شکل عناصر باردار يباشد، ز يم میپتاس

م به عنوان يون محلول هستند. سديبه نام  يکيالکتر

ن يم مهمتریو پتاس يت منتخب خارج سلولین الکتروليمهمتر

 شد.بايم يت منتخب داخل سلولیالکترول

در هفته، سه  حداقلکه  يان پسريدانشجو: کردهمردان تمرين

 يکارشناس يان دورهين دارند، شامل دانشجويجلسه تمر

محقق  دانشگاه يورزش يهامیکنان تيو باز يت بدنیترب

 باشند.اردبیلی می

 های تحقیقمحدودیت
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 بخش اول: مایعات

 آب در بدن

و  عضالنی يهاب ساده بدن است. سلولین ترکيترآب عمده

 ياديفعال هستند، مقدار ز يکیکه از لحاظ متابول يياحشا

ن يشده اهیفیکلس يهاکه در بافت يصورت رند. درآب دا

 ياست. بسته به نسبت چرب گريد يهامقدار کمتر از سلول

درصد آب بدن در افراد مختلف  ياچهیبدن به بافت ماه

ل باال یزان آب بدن افراد ورزشکار به دلیمتفاوت است. م

رورزشکار یشتر از افراد غیب ياچهیبودن درصد بافت ماه

، يش سن، با توجه به کاهش توده عضالنيافزا است و با

؛ گايتون، 1385مظهري، ) افتيزان آب بدن کاهش خواهد یم

 (.1382به نقل از شادان، 



شود. يبدن محسوب م يهاتمام بافت يبرا يضرور يبیآب ترک

-واکنش ياز برایک حالل، مواد محلول مورد نيآب به عنوان 

 يطور کلدهد و بهيرا در دسترس سلول قرار م يسلول يها

در بدن در  ييایمیوشیب يهاتوان گفت که تمام واکنشيم

 يهان ماده در واکنشيرند. ایگيط آب انجام میمح

کند و عالوه بر يک سوبسترا شرکت ميبه عنوان  يکیمتابول

دهد. يبه سلول شکل م يب ساختاریک ترکين به عنوان يا

هضم، جذب و  يکيولوژيزیف يندهايفرآ ين ماده برايوجود ا

ساختار و  در يدیکل ين آب نقشیاست. همچن يدفع ضرور

 بات موردیه ترکیفا کرده و کليستم گردش خون ایعملکرد س

-ين ماده انتقال ميبه واسطه ا ياز بدن و مواد مغذین

ا ي 6يع داخل سلوليما ييایمیو ش يکيزیابد. آب ثبات في

ICF ا ي 2يع خارج سلوليو ماECF  طور و بهرا حفظ کرده

کند. در ينقش م يفايبدن ا يعیطب يم در حفظ دمایمستق

پوست بدن باعث خنک شدن  يعرق از رو ریگرم تبخ يهاطیمح

آب،  تریک لير یب که با تبخین ترتيشود. به ايبدن م

Kcal600 از 20کند. از دست دادن يبدن را برطرف م يگرما %

% از 10نهاآب بدن مرگ را به دنبال خواهد داشت و کاهش ت

 (.1385مظهري، شود )يد ميشد يآب باعث بروز اختالالت

 عات بدنیما يبخشها

هاي مايع داخل سلولي ( بین قسمتTBW) 3كل آب بدن

(ICF:65%( و مايع خارج سلولي )ECF:35% .توزيع شده است )

ي ( و پالسماISF) 4بافتيمايع خارج سلولي شامل مايع میان

 .(2003)روتي،  باشدمي خون

ع هم وجود دارد که به ياز ما يگريالبته بخش کوچک د

عات درون ين بخش شامل مايمعروف است. ا يع خالل سلوليما

ز یو ن يو داخل چشم يکاردي، پريال، صفاقينویس يفضاها

ع يما ين بخش را نوعياست؛ معمواًل ا ينخاع يع مغزيما

موارد ممکن  يب آن در برخیدانند، اگرچه ترکيم تهافيتخصص

 يان بافتیع ميا مايب پالسما یبا ترک يادياست تفاوت ز

 2تا  1حدود يعات خالل سلوليداشته باشد. مجموع تمام ما

حدود  يلوگرمیک 70ن متوسط یتر است. کل آب بدن در بالغیل
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ن درصد بسته به سن، يتر است. ایل 42 يعنيوزن بدن  66%

کل  آب ير کند. درصد وزنییتواند تغيم يزان چاقیجنس و م

از  يشود. بخشيج کم ميش سن به تدريزمان با افزابدن هم

ش يش سن با افزايده معلول آن است که معموالً افزاين پديا

آب  يکل بدن همراه است و لذا درصد وزن يچرب يدرصد وزن

؛ گايتون، به نقل از 1383 ان،یجانیعلشود )يبدن کم م

 .(1382شادان، 

 يع داخل سلولیبخش ما

ون یليتر 75ع بدن درون يتر مایل 42تر از یل 28حدود 

-يم يع داخل سلوليسلول آن قرار دارد و به کل آن ما

ک ي% از وزن بدن 40حدود  يع داخل سلوليند. لذا مايگو

مختلف درون  يب اجزایدهد. ترکيل میمرد "متوسط" را تشک

ن مواد در يسلول مخصوص همان سلول است، اما غلظت ا هر

عات يب مایه هم است. در واقع ترکیمختلف شب يهاسلول

ن يترييوانات مختلف )از ابتدایدر ح يحت يسلول

با هم  يریها( شباهت چشمگها تا انسانسمیکروارگانیم

مختلف  يهاتمام سلول يع داخل سلوليدارند. لذا مجموعه ما

گايتون، ) یرندگيع در نظر ميک بخش بزرگ مايرا به صورت 

 .(1382به نقل از شادان، 

 يع خارج سلولیبخش ما

ع خارج يها مارون از سلولیعات بيبه مجموعه تمام ما

% از وزن بدن 20عات حدود ين مايند. مجموع ايگويم يسلول

و  يعیتر در انسان طبیل 14حدود  يعنيدهد، يل میرا تشک

 يع خارج سلولي. دو بخش عمده مايلوگرمیک 70بالغ 

ع خارج يچهارم ماسهکه حدود  يبافتانیع ميعبارتند از ما

ع يچهارم ماکيدهد، و پالسما که حدود يل میرا تشک يسلول

تر. پالسما یل 3حدود  يعنيدهد، يل میرا تشک يخارج سلول

ق منافذ يخون است که همواره از طر يرسلولیهمان قسمت غ

باشد. يدر ارتباط م يبافتانیع ميها با مارگيمو يغشا

بًا تمام مواد محلول يتقر ن منافذ نسبت بهيا يرينفوذپذ

اد است. يها زنیبه جز پروتئ يع خارج سلوليدر ما

 وسته در حال اختالطیپ يعات خارج سلولين مايبنابرا

 يبافتانیعات ميب پالسما و مایکه ترک يهستند، به طور



ها که غلظت آنها در پالسما نیکسان است، جز پروتئيبًا يتقر

 .(1382ادان، گايتون، به نقل از ش) یشتر استب

 حجم خون 

ع پالسما( و هم ياست )ما يع خارج سلوليما يخون هم حاو

قرمز(. اما  يهاع درون گلبولي)ما يع داخل سلوليما يحاو

-را محفظهيرند، زیگيع در نظر ميما يک بخش مجزايخون را 

خاص خود دارد که همان دستگاه گردش خون است. حجم خون  يا

قلب و عروق دارد. متوسط  يايپودر کنترل  يار مهمینقش بس

 5ا حدود ي% وزن بدن 7ن سالم حدود یحجم خون در بالغ

 يها% آن را گلبول40% خون را پالسما و 60تر است. حدود یل

ر در افراد مختلف بسته ين مقاديدهد، اما ايل میقرمز تشک

 متفاوت است. يریر عوامل تا حد چشمگيبه جنس، وزن و سا

قرمز فشرده(، خون را در"لوله  يهاولت )حجم گلبيهماتوکر

آن در ته  يهاکنند تا سلوليفوژ ميت" سانتريهماتوکر

ت همان ين صورت هماتوکريهم فشرده شوند؛ در ا يلوله، رو

توان يباشد. البته نميقرمز به کل خون م يهانسبت گلبول

 4تا  3قرمز را کاماًل به هم فشرد و لذا حدود  يهاگلبول

ت يماند و هماتوکريم يها باقسلول يسما در البالدرصد از پال

 شده است. يریگت اندازهي% هماتوکر96تنها حدود  يقیحق

% و 40شده در مردان سالم حدود  يریگت اندازهيهماتوکر

گايتون، به نقل از شادان، ) % است36در زنان سالم حدود 

1382). 

 عاتیافت و دفع مایزان دریم

را يبرخوردارند ز يریچشمگ يعات بدن از ثبات نسبيما

 يو بخشها يط خارجیوسته با محیع و مواد محلول پيما

ع يافت مايزان دریمختلف بدن در حال تبادلند. مثاًل م

ده بدن هماهنگ د به دقت با برونير است که بایار متغیبس

 ي گرددریعات بدن جلوگيا کاهش حجم مايش يشود تا از افزا

 .(1382به نقل از شادان، ؛ گايتون، 1383 ان،یجانیعل)

 افت روزانه آبیدر

ست، یره کردن آب نیکه بدن ما قادر به ذخ ييآنجا از

ن يگزيد جايشود، بايکه در روز دفع م ين مقدار آبيبنابرا

مقدار  يط عاديشرا جاد نشود. دريدر بدن ا يشود تا اختالل

 هر يتر به ازایليلیم 1از بزرگساالن یآب مورد ن



 5/1ن مقدار در نوزادان يباشد که ايم يافتيدر يلوکالریک

هر  يتر به ازایليلیم 35گر يد يا به عبارتيتر است. و یل

 150تر و یليلیم 60لوگرم وزن معمول در بزرگساالن ویک

هر  يب در کودکان و نوزادان به ازایتر به ترتیليلیم

مظهري، ) از استیلوگرم وزن بدن روزانه آب مورد نیک

1385). 

عات ي( به شکل ما1رسد: )يدو منبع عمده به بدن م آب از

روزانه  يعیشود که در حالت طبيا آب با غذا خورده مي

( بر 2) د، ويافزا يعات بدن ميبه ما ml2200جمعًا حدود 

شود که يها در بدن ساخته مدراتیون کربوهیداسیاکس اثر

ب ین ترتيد. بديافزايعات بدن ميبه ما ml350روزانه حدود 

است. البته  ml2550افت آب روزانه حدود يزان کل دریم

ار تفاوت دارد یان افراد مختلف بسیع ميافت مايزان دریم

مختلف بسته به آب  يز در روزهایدر مورد هر فرد ن يو حت

 ي متفاوت استکيزیت فیزان فعالیو هوا، عادت و م

؛ 1382؛ گايتون، به نقل از شادان، 1383 ان،یجانیعل)

 .(2003روتي، 

 دفع روزانه آب از بدن

-يع را نميدفع ما يهااز راه يع: برخيدفع نامحسوس ما

عات ياز ما يوسته مقداریم کرد. مثاًل پیتوان به دقت تنظ

ر در دستگاه تنفس و انتشار از پوست یق تبخيبدن از طر

 ml700ن دو مجموعه باعث دفع روزانه حدود يشوند. ايدفع م

ند که به آن دفع نامحسوس آب شويم يعیط طبيع در شرايما

زنده  يهاوسته در تمام انسانیرا اگرچه پيند، زيگويم

م. یستیبه طور خودآگاه از آن باخبر ن يرد، ولیگيصورت م

رد و یگيق صورت ميدفع نامحسوس آب از پوست، مستقل از تعر

فاقد غدد عرق هستند  يکه به طور مادرزاد يدر افراد يحت

ق ين دفع روزانه آب از طریانگیشود؛ ميز انجام مین

و آکنده از  يه شاخياست. ال ml400-300انتشار از پوست 

ق يدر مقابل دفع آب ازطر يکلسترول پوست به عنوان سد

رساند. يکند و مقدار دفع را به حداقل ميانتشار عمل م

 يهاين برود )مثاًل در سوختگیپوست از ب يه شاخياگر ال

برابر برسد و روزانه  10اند تا توير میزان تبخید( ميشد



ع از دستگاه تنفس به طور يشود. دفع نامحسوس ما lit5-3حدود 

است. هوا هنگام ورود به دستگاه  ml400-300متوسط روزانه 

ش یشود و فشار بخار آب در آن پيتنفس از رطوبت اشباع م

نکه فشار يرسد. با توجه به ايم mmHg47از بازدم به حدود 

است، تنفس  mmHg47معمواًل کمتر از  يدم يبخارآب هوا

ه ها همراه است. فشار بخار آب يهمواره با دفع آب از ر

رسد و لذا با کاهش دما يک صفر ميسرد به نزد يجو در هوا

ن يشود. بديشتر میها باز هم بهيع از ريزان دفع مایم

سرد  يرا در هوا يتنفس يمجار يتوان احساس خشکيب میترت

 ه کرد.یتوج

ق عرق بسته ياز طر يع دفعيع با عرق: مقدار مايدفع ما

ر است. معموالً یار متغیط بسیمح يو دما يکيزیت فیبه فعال

ق عرق ياست، اما دفع آب از طر ml100حجم عرق روزانه حدود 

 2تا  1به  يد گاهيت شدیفعال يا طيار گرم یبس يدر هوا

سطه ز به وایافت نيزان دریرسد. اگر ميتر در ساعت میل

ن مقدار دفع يافت، اييش نميافزا يسم تشنگیفعال شدن مکان

 شد.يعات بدن ميبه سرعت باعث اتمام ما

آب  يتنها مقدار کم يعیع با مدفوع: در حالت طبيدفع ما

زان ین ميشود. اما اي( از راه مدفوع دفع مml100)روزانه 

تر در روز یتواند تا چند ليد ميان به اسهال شديدر مبتال

تواند يسد. لذا اگر اسهال ظرف چند روز اصالح نشود مبر

 باعث مرگ شود.

ق يمانده دفع آب از بدن از طریها: باقهیدفع آب از کل

زان دفع آب از ادرار یرد. میگيها صورت مهیادرار در کل

له ین وسيشود. در واقع مهمتريسم کنترل میبا چند مکان

ع و يدفع ما افت ويزان درین میحفظ تعادل ب يبدن برا

ن مواد از يبدن، کنترل سرعت دفع ا يهاتیاکثر الکترول

تواند يدراته )کم آب( میهاست. مثالً حجم ادرار فرد دههیکل

که مقدار  يابد وحجم ادرار فرديکاهش  lit5/0تا روزانه 

 ابد.ييش ميافزا lit20نوشد روزانه تا يآب م ياديز

ها تیآب و الکترولزان دفع ین است که ميها اهیفه کلیوظ

-افت آنيزان دریقًا با میم کنند که دقیتنظ يارا به گونه

-تیع و الکتروليش از حد مایز دفع بیها هماهنگ باشد و ن

افتد جبران يم اتفاقمختلف  يها را که در حالت مرض



؛ گايتون، به نقل از شادان، 1383 ان،یجانیعلند )ينما

 .(2003؛ روتي، 1382

 

دن را از ب يافتين آب دفع شده و آب درزایم -1-2جدول 

 دهد. يطرق مختلف نشان م

 

 2ژهیو يو گران 7تهیاسموالل

ق سنجش نسبت وزن ماده محلول به حجم يژه از طريو يگران

ک يته یکه اسموالل يد. در صورتيآيع حالل آن بدست ميما

دارد.  يع بستگيماده محلول در آن ما يمحلول به غلظت مول

زان یدر م ي، سهم کمپالسما يهانیبه عنوان مثال پروتئ

آنها کم است. در  يرا که غلظت موليته آن دارد. زیاسموالل

باال،  يها به علت داشتن وزن مولکولنین پروتئيکه ا يحال

-ژه پالسما مطرحيو ين گرانییدر تع يبه عنوان عامل اصل

ژه يو يته و گرانیجاد شده در اسموالليرات اییاند. تغ

ن مسأله در يا يگرند. وليکديادرار، معمواًل به موازات 

 کند.يد صدق نميشد يايا و گلوکز اورين اوریپروتئ

حجم  يتواند بر رويته مؤثر که میا کاهش اسموالليش يافزا

 يهارگذار باشد، عالئم و نشانهیتأث يع داخل سلوليما

ن يرا به همراه خواهد داشت. عالوه بر ا يمختلف ينیبال

ته یپو اسموالليپر و هايهااز  يم ناشيمشخص شده است که عال

-ممکن است پس از بازگشت حجم و اندازه سلول يدر مغز حت

ابند. چرا که ممکن يز ادامه یه نیبه حالت اول يمغز يها

ه یها به حالت اولتین حالت هنوز غلظت الکترولياست در ا

مانده در يباق يهان عالئم و نشانهيبازنگشته باشد و ا

                                                 
7. Osmolality   2. Specific Gravity   

 آب دریافتي آب دفعي

 تریليلیم1000غذا:  تریليلیم1250ادرار:

 تریليلیم1200:هانوشیدني تریليلیم100مدفوع:

 تریليلیم350سوخت و ساز: تریليلیم850پوست : 

 _ تریليلیم350ه ها :ير

 ي :مجموع آب دفع

 لیتريمیل2550

 ي :افتيمجموع آب در

 لیترمیلي2550



 يمغز يهاها در سلولتیترولالک يعیرطبیجه غلظت غینت

 .(1385مظهري، ) يعات داخل سلوليباشد، نه حجم ما

 8اسمز و فشار اسمزي

اي با غلظت اسمز عبارت است از انتشار خالص آب از ناحیه

اي با غلظت کمتر آب از طريق غشايي با زياد آب به ناحیه

سلول نسبت به اکثر مواد  يچون غشا نفوذپذيري انتخابي،

ناپذير و نسبت به آب نفوذ پذير است  سبتا نفوذمحلول ن

 يلذا هرگاه در يک طرف غشا. )نفوذ پذيري انتخابي دارد(

به آن  ي، آب از غشاسلول غلظت ماده محلول بیشتر باشد

 (.1382گايتون، به نقل از شادان، ) شودناحیه منتشر مي

 ته یم اسمواللیتنظ

مانند  ياددر اثر تجمع مو ECF يکه غلظت اسمول يهنگام

ابد، آب موجود در داخل يش يم افزايتول و سدیگلوکز، مان

ن يافت تا از ايانتشار خواهد  يخارج سلول يسلول به فضا

ط خارج و ین محیباال رود و ب يته داخل سلولیق اسموالليطر

 ECF ياگر غلظت اسمول يتعادل برقرار شود. ول يداخل سلول

وارد  يد به راحتباال رود که قادرن يدر اثر تجمع مواد

ع ين مایب يسلول شوند، مانند اوره و الکل، تعادل اسمول

ن مواد به داخل يبا ورود ا يو خارج سلول يداخل سلول

ر یغ يهان مواد "اسموليشود که به ايسلول برقرار م

شتر مواد محلول در یکه ب يياز آنجا يند. وليگويمؤثر"م

ECF آب از سلول به و خروج  يش غلظت اسموليمنجر به افزا

ته یخواهد شد. و بالعکس کاهش اسموالل يخارج سلول يفضا

ECF ا کاهش مواد محلول باعث يجه احتباس آب و یدر نت

 خواهد شد. يع داخل سلوليبه ما ECFورود آب از

در برابر مواد محلول گفته شده  يسلول يغشا يرينفوذپذ

گر متفاوت است. به عنوان مثال يبه سلول د ياز سلول

نکه به يابد و نه ايينه تجمع م ياچهیلوکز در بافت ماهگ

که  يشود و هنگاميم ياچهیماه يهاطور آزادانه وارد سلول

شود، فورًا  ياچهین وارد سلول ماهیر انسولیتحت تأث

ک يتوان گفت که گلوکز ين ميشود. بنابرايزه میمتابول

ن يشود به ايمحسوب م ياچهیسلول ماه ياسمول مؤثر برا

 ياچهیباعث خروج آب از سلول ماه يسمیپرگليکه ها يمعن

                                                 
8. Osmosis pressure 



، يکبد يهاسلول ياست که گلوکز برا ين درحاليخواهد شد. ا

ک اسمول ي، يمغز يهااز سلول يقرمز و برخ يهاه، گلبولیکل

ن يل است که این به آن دليشود و اير مؤثر محسوب میغ

-يدر کل م ها شود.ن سلوليماده قادر است آزادانه وارد ا

توده عمده بدن  ياچهیکه بافت ماه ييتوان گفت که از آنجا

مظهري، شود )يک اسمول مؤثر در بدن محسوب مياست، گلوکز 

1385.) 

 9هیدراسیون

تواند منجر به كاهش زياد مايعات ورزش در محیط گرم مي

و  2آبيبدن از طريق تعريق شود، كه نتیجة آن كم

 4دماي مركزي بدن افزايش در باشد.مي 3هايپراسمواللیته

(cT) طور مستقیم با هو در كار سیستم قلبي ـ عروقي ب

، كوفتگي cTآبي سبب افزايش آبي متناسب است. كممیزان كم

عضالني تأخیري تعريقي و گشادي عروق پوستي، كاهش حساسیت 

شود. مونتین و تعريق، و احتمااًل كاهش سرعت تعريق مي

ريق و سطوح آب بدن را بررسي رابطه بین تع 5همكاران

-كردند. آنها گزارش كردند كه متناسب با افزايش سطوح كم

آبي، دماي آستانة تعريق افزايش و حساسیت تعريق كاهش 

تنها به سیستم تنظیم دمايي، بلكه آبي نهيابد. كممي

همچنین به اجراي ورزشي بواسطة كاهش عملكرد قلبي ـ 

تواند بوسیلة ب بدن ميرساند. وضعیت آعروقي آسیب مي

 6گیري شود. تغییرات در توده بدنچندين متغییر اندازه

(BMمي ) تواند در برآورد كاهش مايعات استفاده شود، بطور

مثال از دست دادن يك لیتر آب بدن، كاهش يك كیلوگرمي 

وزن را بدنبال خواهد داشت، در صورتي كه غذا يا مايعات 

هاي حجم، اسمواللیته و وزن مصرفي محاسبه شده باشد. شاخص

-مخصوص ادرار، نشانگرهاي خوبي از وضعیت آب بدن در دوره

هاي زماني طوالني مدت هستند. تنظیم هورموني )مانند: 

، پپتید 10، وازوپرسین9، آلدوسترونII8، آنژيوتانسین7رنین

، پپتید گشادكننده 12(، يوروديالتینANP) 11سديمي دهلیزي

ها ( مايعات بدن و الكترولیت14هان، كاتكوالمی13ايروده
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افتد، و دفع آب و سديم را تحت عمدتًا در كلیه اتفاق مي

هاي خوني شامل: هموگلوبین، دهد. شاخصتأثیر قرار مي

هماتوكريت )در محاسبه تغییرات حجم پالسما مورد استفاده 

هاي پالسما گیرند(، اسمواللیته پالسما و الكترولیتقرار مي

-زيابي وضعیت آب بدن مورد استفاده قرار مينیز در ار

 .(2003)روتي،  گیرند

هم سرعت تعريق و تولید ادرار )از دست دادن مايعات( و 

-آبي اثر ميهم مصرف مايعات )دريافت مايعات( در سطح كم

گذارند. سرعت تعريق، به شرايط محیطي، شدت و مدت فعالیت 

 5/2تا  8/0بین اي ورزشي بستگي دارد، و معموالً در دامنه

-يک شخص ميعات يلیتر در ساعت متغییر است. بدون مصرف ما

د در يورزش شد يدرصد از وزن بدنش را ط 8تا  2تواند 

عات ين مایانگیعات از دست بدهد. ميگرما توسط دفع ما

، مدت و شدت يطیط محيز بواسطة شرایاز روزانه نیمورد ن

با  ياردن و سطح سازگی، نوع لباس پوشيت ورزشیفعال

 4تا  2ن یب يارات آب و هوا متفاوت بوده و در دامنهییتغ

تر در روز در یل 10تا  4ط معتدل و يتر در روز در شرایل

تحرک ک مرد کمير است. تعادل آب روزانه در یط گرم متغیمح

روزانه )غذا  يافتي( مشتمل بر آب دريلوگرمیک 75تا  70)

ml1000 ها يدنی+ نوشml1200 م سی+ متابولml350  =ml2550 و )

 ml850+ پوست  ml100+ مدفوع  ml1250 روزانه )ادرار يآب دفع

در  ياديز يفرد يهاباشد. تفاوتي( مml350  =ml2550ها هي+ ر

رات در ورزش ییوجود دارد که با تغ يو جذب يزان آب دفعیم

 .(2003)روتي،  کنديدا میش پيافزا يطیط محيو شرا

 الیت و گرماحفظ تعادل مایعات در فع

در جريان فعالیت، حفظ تعادل مايعات براي عملكرد بهینه 

قلبي ـ عروقي و تنظیم درجه حرارت بدن از اهمیت فراواني 

برخوردار است. در شروع فعالیت، آب از پالسما به درون 

شود. میزان انتقال آب، به فضاهاي بین سلولي منتقل مي

ارد. با افزايش تودة عضالني فعال و شدت فعالیت بستگي د

هاي متابولیك، درون و اطراف تارهاي عضالني، تجمع فرآورده

يابد. در نتیجه، آب به درون اين فشار اسمزي افزايش مي

شود. از سوي ديگر، افزايش فعالیت عضالني فضاها كشیده مي

شدن آب به بیرون موجب افزايش فشار خون و در نتیجه رانده



ن، تعريق نیز در جريان ورزش شود. عالوه بر اياز خون مي

شود كه يابد. اثر تركیبي اين فرآينده موجب ميافزايش مي

عضالت به قیمت كاهش حجم پالسما آب بدست بیاورند. كاهش 

حجم پالسما به نوبه خود فشار خون و میزان جريان خون به 

توانند بر دهد كه هر دو وضعیت ميپوست و عضالت را كاهش مي

 .(1382، ثرگذار باشند )بلبليعملكرد ورزشي ا

 تنظیم آب بدن در فعالیت

 مكانیسم رنین ـ آنژيوتانسین ـ آلدوسترون

كنندگي قوي روي فشار خون دارند. ها تأثیر تنظیمكلیه

دهد تعادل مايعات را هم اين تأثیر به آنها اجازه مي

اصلي میزان فشار  يكنندهظیم كنند. حجم پالسما تعیینتن

السما فشار خون نیز ري كه با كاهش حجم پخون است، بطو

درون اي كه هاي ويژهسلول ر خون بوسیله. فشايابدكاهش مي

شوند. هنگام ورزش م كنترل ميها قرار دارند بطور دايكلیه

توانند در اثر كاهش فشار خون و يا كاهش ها مياين سلول

ناشي از فعالیت دستگاه عصبي سمپاتیك در جريان خون 

. اعصاب سمپاتیك، تحريك شوند يا تحريك مستقیم كلیوي و

 Na+شود، حفظ كلیوي از آنجايي كه آب همراه سديم جذب مي

ها همراه است. اثر نهايي اين با حفظ آب بوسیله كلیه

فرآيند، افزايش مايعات بدن است. بنابراين افزايش حجم 

، )بلبليشود طوح طبیعي تنظیم ميپالسما و فشار خون تا س

1382). 
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Abstract: 

Purpose: The purpose of this study was to investigated the effects of caffeine ingestion on the body 

fluid- electrolytes balance and VO2max in the trained male. Methods: In this study 54 trained males, 

(Age: 20.89±1.31 y; Weight: 70.10±8.43 kg; Height: 174.7±5.65 cm; Body Fat: 9.24±3.43 %; VO2max: 

52.16±5.99 ml/kg/min) as paired sampling classified in three groups (N=18) base on VO2max. The 

subjects consumed 3 cups coffee equivalent 258 mg caffeine on day, for 5 days (equilibration phase). On 

days sixth and seventh (treatment phase), subjects of three groups, consumed 0, 3 and 8 cups coffee on 

day, equivalent to 0, 258 and 688 mg caffeine per day, respectively, with no other dietary caffeine intake, 

for 7 days. On the morning of the sixth and eighth, was measured subject's body weight, was taken blood 

samples to measure hematocrit, hemoglobin, serum sodium and potassium, and their VO2max was 

estimated using Fox equation. The measuring of indices changes in subject's body fluids, electrolytes and 

VO2max in 3 levels of controlled caffeine ingesting, were analyzed by multivariate test (MANOVA) and 

Tukey post hoc in )P0.05). Results: Percent plasma volume changes in ingestion level of 0 (mg/day) 

was increased significantly, compared to ingestion level of 258 (mg/d). The mean body weight of 

subjects at the ingestion level of 0 (mg/day) showed a significant increase compared to the other two 

levels. Concentration of the serum sodium at the ingestion level of 258 (mg/day) showed a significant 

increase compared to the other two levels. There was no changes in the concentration of serum potassium 

between different levels of caffeine ingestion. Estimated VO2max in the two forms of absolute and 

relative at the ingestion level of 688 (mg/day), showed a significant reduction compared to the other two 

levels. Conclusion: Caffeine ingestion reduced body fluids, and the concentration of serum sodium and 

possibly increased sodium excretion and decreased estimated VO2max, and does not effect on serum 

potassium concentration. 
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